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Sommar i Korsnäs 
Sommarens program i Korsnäs presenteras i årets 
sommarnummer av KorsnäsNytt - sid 15-24.

Ta en svängom på dansgolvet eller njut av somma-
rens konserter, paddla i världsarvsskärgården, bada, 
lek och idrotta i norr och söder, besök kommunens 
museer och sommarens utställningar, njut av lokala 
delikatesser mm.

 
KOM IHÅG - Korsnäsdagen firas i år 10.8 på nya cen-
tralidrottsplanen med festligt program!
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Efter valet kommer 
en regering

Medan vindarna viner kring husknutarna så håller 
idag 31.5.2019 socialdemokraternas partiordförande 
Antti Rinne på och drar ihop det som troligen blir vårt 
regeringsprogram för den kommande regeringsperioden. 
Många har varit kallade till förhandlingarna i Ständer-
huset i Helsingfors och vår egen region har varit synner-
ligen väl representerad med våra nya riksdagsledamöter 
i spetsen. Jag tror att många med mig har stora förhopp-
ningar på den kommande regeringen. Redan det att det 
dominerande partiet i Österbotten SFP finns med vid för-
handlingsbordet, känns som en garant för att även de fin-
landssvenska frågorna ska få lite utrymme igen. 

Det som har läckt ut nu redan på förhand är att man 
avser förlänga läroplikten uppåt så att alla ungdomar 
ska ha rätt till en utbildning efter avslutad grundskola. 
Tanken är i sig mycket god, det rimmar lite med min 
föregående ledares avslutningsord, att vi behöver varenda 
unge i framtiden. Det som kanske lite oroar är hur man 
tänkt sig finansieringen och kvaliteten på utbildningen. 
Vi vet att i Österbotten har vår samkommun som sköter 
yrkesutbildningen på svenska fått ändra om en hel del i 
verksamheten under de senaste åren, allt för att anpassa 
den till de minskade statsandelarna. De olika kommunala 
gymnasierna har ju fått sin finansiering från kommuner-
nas budgeter och har inte haft samma höga krav på sig att 
anpassa sig till enhetspriserna. Så om man genomför en 
förlängning av läroplikten så utgår jag ifrån att man gör 
det med en finansiering som då också garanterar en hög 
kvalitet på undervisningen och ett bra stöd även för indi-
viduellt anpassade läroplaner.

Ett löfte som hela Österbotten väntar på från denna 
regering är förstås löftet om fulljourstatus för Vasa cen-
tralsjukhus. Våra styrande i sjukvårdsdistriktet har ju 
redan gått ut med att anpassa budgeten för detta och det 
kan ju medföra lite dyrare specialsjukvård på sikt för 
distriktets kommuner. Men vi kan då också räkna med att 
även i framtiden få vår specialsjukvård på eget moders-
mål även här i våra hemtrakter, det kan väl nog vara värt 
en del?

Sedan återstår det att se hur vi får lov att anpassa oss till 
de kommande SOTE planerna som förstås också kommer 
att fortsätta även under denna regeringsperiod. Men det 
verkar att vara en modell som bygger på den offentliga 
sektorns verksamhet och det låter i mina öron bättre än att 
dela ut vår verksamhet till privata vårdbolag.

Vi har haft en mycket intensiv valvår detta år med både 
riksdagsval och EU-val och på det lokal planer har vi 
också byte av mandatperiod för kommunstyrelsens och 
presidiets del per 31.5.2019. Så det kommer väl att ta ett 

tag nu igen innan vi har koll på vem som är invald vart! 
Men det var mycket glädjande att se hur flitigt Korsnäs-
borna gick till valurnorna även i EU valet, mitt under 
värsta hockeytrillern. Ja, vi var så pass flitiga röstare att 
vi hade en röstningsprocent som landade på andra plats i 
landet efter Grankulla. Man kan ju fråga sig vad Korsnäs 
och Grankulla har gemensamt? Ser vi till resultatet från 
vårens EU-parlamentsval så är svaret att båda kommu-
nerna tycker att Nils Torvalds ska representera oss den 
inkommande perioden i EU-parlamentet. Fast om jag lite 
får skryta så klarade vi i Korsnäs av att ge honom flera 
röster än Grankullaborna! I Korsnäs fick Nils Torvalds 
704 röster mot 669 röster i Grankulla. Det är inte illa det! 

Varför fäster vi då så stor uppmärksamhet på valdelta-
gandet? Jo, för att det demokratiska systemet bygger på 
att vi väljer representanter som sedan samlas och fattar 
goda beslut som berör vårt samhälle och oss själva på 
olika vis. Om fler och fler struntar i denna rättighet så ger 
det en signal om att systemet inte fungerar som det var 
tänkt. Ju fler människor som anser att det inte är värt att 
rösta så desto skörare blir vår demokrati och desto större 
utrymme ges åt olika former av extremrörelser eller 
ensaksrörelser. Jag själv hör ju till den skara människor 
som tycker att lagom är bäst och att vi alla borde få ha det 
riktigt lagom bra allihopa, en typisk medelklassare alltså!

Vi har nu en sommar fylld med olika aktiviteter att se 
fram emot igen så jag hoppas att ni alla passar på och tar 
er ut till de olika evenemangen som ordnas. När ni sedan 
rör er i olika sammanhang så hoppas jag att ni tar bilder 
och taggar dem med #Korsnäs så ska vi se om vi kan lotta 
ut någonting till bästa sommarbilden i år!

Korsnäs kommun önskar er alla en riktigt skön sommar!

Christina Båssar, kommundirektör
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Annonsera i KorsnäsNytt
 Annonspriser år 2019 (+ moms 24%)

 Svartvitt Färg

1/1-sida  115 145
  (h*b) 269 mm x 182 mm
½-sida 80 105
  (h*b) 133 mm x 182 mm
           269 mm x 88,5 mm
¼ sida 60 75
   (h*b) 133 mm x 88,5 mm
Radannons/ruta 40 50
varierar enl behov

Allmännyttiga föreningar och ideella 
samfund får en rabatt på 50 % på ovan-
stående priser för annonser som gäller 
kommersiella evenemang och motsva-
rande arrangemang.

  
 
 
 

Kommunkansliets 
öppethållningstider sommaren 2019 

 
27.5.2019- 25.8.2019 

kl. 08.00-15.00 
 

Stängt v.28-29 (8.7-21.7.2019) 
Vid akuta sociala ärenden: tel.050 406 4831 kl.10-12 
Vid akuta tekniska ärenden: v. 28  tel. 050 5506 267    
     v. 29  tel. 050 5056 857   
 

PALAPELIPERHE/CHARLES SÖDERMAN ©

DEN FINSKA VÄGEN
 I KORSNÄS HAR DE FÖRSTA
MASKINERNA ANLÄNT FÖR
ATT ÄNTLIGEN GE STRAND-
VÄGEN NY BELÄGGNING.
 HUR KÄNNS DET?

  NERVÖST...
FÖRR GANGON DI VA JER FOR 
DI LIKA FORT SOM DI KOM. 
ENDA DI LÖMNA BAKIT SE 
VA E GROPÅT STJITIT
STRECK...JA E SYNS ÄNN...

 VAD MENAR
  DU?
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Kommunens externa bokslut 2018 uppvisar ett 
negativt resultat på 534.380,02 euro och efter bok-
slutsdispositioner ett underskott på 213.846,52 
euro.

Verksamhetsintäkter och -kostnader
Resultaträkningens intäkter uppgår i bokslutet till 

3.480.265,87 euro, vilket totalt sett är en minskning på 
0,79% jämfört med året innan. Verksamhetens kostnader 
uppgår till totalt 16.131.784,16 euro. Verksamhetsbidra-
get uppgår till 12.651.518,29 euro. Personal- och perso-
nalbikostnaderna har ökat med ca 3 % från föregående år. 

Skatteinkomster
Bokslutet 2018 uppvisar ett skatteutfall på 6.638.298,59 

euro jämfört med 7.090.461,85 euro år 2017. Inkomst-
skatteprocenten i Korsnäs har åren 2014-2017 varit 21,00 
%.

Statsandelar
Statsandelarna uppgår till 6534549,04 euro år 2018 

jämfört med 6.823.601,00 euro föregående år. Budgete-
rade statsandelar var 6.362.040 euro för år 2018. Även år 
2017 uppvisas en negativ statsandel på -313.294 euro för 
undervisnings- och kultursektorn.

Statsandelarnas beräkningsgrunder justerades inför 
år 2015, så att en betydande koefficient för kommuners 
tvåspråkighet infördes. Kommunfullmäktige beslöt att 
Korsnäs kommun skall bli en tvåspråkigkommun fr.o.m. 
ingången av år 2015.

Negativt bokslut för år 2018

Skatteinkomsternas bokföringsmässiga utveckling 
2016-B2019
tusen € 2016 2017 B 2018 2018 B2019
Kommunalskatt 5467 5407 5263 5066 5540
Samfundsskatt 882 975 937 852 740
Fastighetsskatt 694 709 730 721 930
Totalt 7043 7090 6930 6638 7210

Statsandelarnas utveckling 2015-B2018
tusen € 2016 2017 B2018 2018 B2019
Underv. och 
kultur

-328 -399 -400 -313 -400

Skatteutjämning 1570 1614 1642 1648 1758
Kommunal bas-
serv.

5879 5609 5120 5200 7210

Totalt 7121 6824 6362 6535 6493

Årsbidraget
Årsbidraget uppgår till 501.061,01 euro för år 2018 

jämfört med 1.492.054,69 euro för år 2017. Budgeterat 
årsbidrag 2018 var 476.290 euro och budgeterat årsbidrag 
inklusive budgetändringar för år 2018 var 350.870 euro. 
Årsbidraget 2018 täcker avskrivningarna till 48,39 %.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningarna uppgår till 1.035.441,03 euro år 2018. 

Avskrivningarna kommer de närmaste åren att stiga ytter-
ligare p.g.a. av planerade stora investeringarna och extra 
avskrivningar då inte helt avskrivna byggnader/ delar av 
byggnader kommer att rivas.

Investeringsreserveringar
Inga förändringar i investeringsreserveringarna har 

gjorts under år 2018. Totala investeringsreserveringar 
uppgår till 500.000 euro (Lärknäs/ Annahemmet) per 
31.12.2018.

Räkenskapsperiodens underskott
Räkenskapsperiodens underskott, 213.846,52 euro, 

belastar balanserade vinstmedel.

Balansräkningen
Korsnäs kommun minskade under år 2018 sin lånebörda 

så att den vid utgången av år 2018 uppgick till 2.262.000 
euro. Lånebördan per invånare uppgick till 1.068 euro/
invånare (1388 euro/invånare året innan) varav externa 
lån uppgick till 407 euro/invånare. Av lånen har 1.400.000 
euro upptagits som internt lån från Silverberg AC Stipen-
diefond.

Soliditeten uppgick till 71,1 % i bokslutet 2018 (71,7 
% år 2017).

Investeringar
Totala investeringar för år 2018 uppgår till 667.666,55 

euro netto. För de investeringar som inte hann färdigstäl-
las under år 2018 görs en budgetändring till år 2019.

Fullmäktige godkände 27.5.2019 bokslutet för år 2018. 
Kommunens underskott för år 2018, 213.846,52 euro, 
förs till kontot balanserande överskott från tidigare räken-
skapsperioder.
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Många nya ansikten i 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige i Korsnäs valde presidium 
och kommunstyrelse för åren 2019-2021 vid sam-
manträdet 27.5.2019.

Ordförande Marcus Nordmyr och andra viceordförande 
Mikael Häggdahl omvaldes medan Roger Backholm 
valdes till ny första viceordförande i Korsnäs fullmäktige. 

Kommunstyrelse 2019-2021
I styrelsen blev det fler omändringar för perioden 2019-

2021. Sven-Erik Bernas fortsätter som ordförande, även 
så de två viceordförandena Camilla Ribacka och Jens 
Bjurbäck. Nya ledamöter är Anna-Lena Kronqvist, Johan 
Holm-Rosbäck och Lars-Erik Mannfolk.

Ordinarie Ersättare
Sven-Erik Bernas, ordf  Lars Erik Holmblad
Camilla Ribacka, I viceordf Emma Granlund
Jens Bjurbäck, II viceordf Niclas Björkqvist
Anna-Lena Kronqvist Katarina Wester-Bergman
Johan Holm-Rosbäck Mona Gullblom
Lars-Erik Mannfolk Sofia Mitts-Björkblom
Rosita Eklund Tommy Vesterback

Årets föreningsbidrag
Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen för-

delade årets föreningsbidrag vid sammanträdet 
9.5.2019. 

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar
Tre registrerade idrottsföreningar har inom utsatt tid 

ansökt om verksamhetsbidrag för 2019. Sektionen förde-
lade bidraget 14.500 euro enligt följande:
IF Fyren  7000 €
Korsnäs FF  6000 €
Västkustryttarna  1500 €

Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar
Fem föreningar som sysslar med ungdomsverksamhet 

har inom utsatt tid ansökt om verksamhetsbidrag för år 
2019. Sektionen fördelade årets anslag på 5.500 euro i 
verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar enligt föl-
jande:
Molpe uf  1 850 €
Korsnäs uf & bf  1 450 €
Harrström uf & hf  1 100 €
Taklax uf  700 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Driftsbidrag till ungdomsföreningar
Fyra registrerade ungdomsföreningar har inom utsatt 

tid ansökt om driftsbidrag för år 2019. Sektionen förde-
lade i år 1700 euro i driftsbidrag till ungdomsföreningar 
enligt följande:
Harrström uf & hf 736 €
Molpe uf 473 €
Taklax uf 258 €
Korsnäs uf & bf 233 €

Bidrag för museiverksamhet
Tre föreningar hade ansökt om verksamhetsbidrag för 

museiverksamhet. Sektionen fördelade i år bidrag för 
museiverksamhet på totalt 4500 euro enligt följande:
Korsnäs Hembygdsförening 1 900 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1 900 €
Harrström ungdoms- och byaförening 500 €

Bidrag för kulturverksamhet
Enskilda och föreningar som bedriver kulturverksam-

het kan ansöka om sektionens bidrag på totalt 3500 euro. 
Inom utsatt tid hade tio ansökningar om bidrag för kultur-
verksamhet inkommit.

Sektionen fördelade årets bidrag för kulturverksamhet 
enligt följande:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  750 €
Korsnäs hembygdsförening  750 €
Harrström uf & bf  500 €
Korsnäs guider  300 €
Helenelunds Byaförening 200 €
Korsbäck byaförening  200 €
Molpe Marthaförening  200 €
Edsviksjöns Allaktivitetsförening  200 €
Arbetsgruppen för tidsresa i högstadiet  200 € 
Nynäs, Jannike  200 €

Centralidrottsplanen i 
Korsnäs

Centralidrottsplanen i Korsnäs kommer att få 
ett nytt namn. Evenemangsgruppen har ordnat 
en namntävling via KorsnäsNytt och fått in 20 
namnförslag. 

Evenemangsgruppen har bedömt förslagen och föreslog  
ett vinnande alternativ. Kommunstyrelsen föreslog ett 
annat och fullmäktige enades om kommunstyrelsens för-
slag, vilket godkändes av kommunfullmäktige 27.5.2019. 
Namntävlingen grundar sig på en motion som inlämnats 
av Roger Bergström. Fullmäktige konstaterade i och med 
detta att motionen är besvarad.

Namnet är tills vidare en hemlighet och kommer att 
offentliggöras på invigningsfesten och Korsnäsdagen 
10.8.2019. 

Centralidrottsplanen. Foto Tobias Andtfolk. 
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Under åren 2017-2018 har 
Korsnäs inte haft någon repre-
sentant i styrelsen för Vasare-
gionens Turism Ab, eftersom 
styrelseplatserna roterar mellan 
kommunerna Närpes, Malax, 
Vörå och Korsnäs enligt ett 
överenskommet system. 

Inför perioden 2019 – 2020 står 
Korsnäs nu på tur att utse en repre-
sentant till styrelsen. Kommunsty-
relsen föreslog 13.5.2019 Helena 
Höglund-Rusk som kommunens 
representant i styrelsen för Vasaregi-
onens Turism Ab för perioden 2019-
2020.

VisitVasa har utvecklat en ny inter-
netportal. Gå gärna in och titta och 

Assistenter inom småbarnspedagogik
Inom småbarnspedagogiken finns 

behov av fyra gruppassistenter och 
två personliga assistenter under verk-
samhetsåret 2019-2020. Assistenter 
har sökts via annons.

Bildningsnämnden anställde 
14.5.2019 följande gruppassistenter/
personliga assistenter till småbarns-
pedagogiken för tiden 1.8.2019–
31.5/30.6.2020:

Molpe: Sandra West
Harrström: Daniella Lindström, 

Sviatlana Zubakhina-Höglund
Kottebo: Kristiina Heikkilä, Anna 

Nordling, Patricia Lundvall.

Kock/städare heltid
En heltidsbefattning som kock/

städare inom småbarnspedagogiken 
i Korsnäs fr.o.m. 1.8.2019 har varit 
ledigförklarad. Befattningen fick fyra 
sökande.

Bildningsnämnden valde 14.5.2019 
Pernilla Sandman till kock/städare 
inom småbarnspedagogiken på heltid 
från 1.8.2019. Anställningen är tills-
vidare.

Sommarpraktikanter
Till Sommarpraktikanter 2019 

valdes Anna Backgren inom hem-
service och Sandra Smedlund inom 
småbarnspedagogiken

Klasslärare Korsnäs kby skola
En tjänsten som klasslärare tillsvi-

dare har varit ledigförklarad. Inom 
ansökningstiden hade femton perso-
ner anmält intresse.

Bildningsnämnden valde 14.5.2019 
PeM Petra Wide till klasslärare tills-
vidare från 1.8.2019 med placering i 
Korsnäs kyrkoby.

Skolgångsbiträden
Bildningsnämnden anställde 

19.3.2019 följande skolgångsbiträ-
den/assistenter inom skolsektorn 
13.8.2019–30.5.2020: Maj-Lis Öst-
erroos (anställd tillsvidare) 28 h i 
Korsnäs kby skola, Anna Malm 28 h 
i Korsnäs kby skola, Saudina Hodzic 
(anställd tillsvidare) 20 h i Korsnäs 
kby skola och Hanna Blomqvist 28 h 
i Korsnäs kby skola. 

En befattning som skolgångsbi-
träde vid Taklax skola har varit ledig-
förklarad. Sju personer hade anmält 
intresse för befattningen. Bildnings-
nämnden valde 14.5.2019 Anette 
Bjurbäck till skolgångsbiträde vid 
Taklax skola. Anställningen gäller 
tills vidare från 12.8.2019.

Motionen om 
Molpe skola färdig 
behandlad

Ledamöterna Camilla 
Ribacka, Emma Granlund, 
Johan Holm-Rosbäck, Mikael 
Häggdahl, Mona Gullblom och 
Katarina Holmkvist inlämnade 
en motion vid fullmäktiges möte 
25.09.2017 gällande förnyelse av 
gymnastiksal och kök vid Molpe 
skola. 

Korsnäs kommun har idag tre 
skolor för åk 1-6 inom den egna 
kommunen. Åk 7-9 samt gymna-
sieundervisningen sker tillsammans 
med Malax kommun på skolområ-
det i Petalax. Av kommunens skolor 
är Molpe skola i den äldsta byggna-
den och Taklax och Kyrkoby skolor 
har betydligt modernare byggnader 
till sitt förfogande. Eftersom Molpe 
skola är en ombyggnation av ett äldre 
trähus så är inte utrymmena för gym-
nastik och kök till alla delar tillfreds-
ställande.

Vid budgetbehandlingen i fullmäk-
tige 10.12.2018 konstaterades dessa 
behov och ett planeringsanslag för 
planering av Molpe skola intogs i 
investeringsplanen för år 2020. Det 
betyder att frågan har överförts till 
budgetbehandlingen inkommande 
höst och sedan tillkommer ett sed-
vanligt planeringsarbete.

Kommunfullmäktige konstaterade 
27.5.2019 att motionen är färdigt 
behandlad eftersom ett planeringsan-
slag finns i investeringsplanen för år 
2020.

Vasaregionens Turism Ab
ge feedback på vad du tycker om 
den nya turistsidan för Vasaregionen:  
https://beta.vaasa.fi/sv/se-och-upp-
lev/
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Parti: Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

26 Katainen, Elsi 1 1
28 Kemppainen, Jouni 1 1 2
29 Kisner, Susanna 1 1

Totalt 1 1 1 0 1 4

Parti: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

49 Kurki, Piia 1 1
51 Ohela, Mikko 1 1
52 Pietikäinen, Sirpa 1 1
56 Sasi, Kimmo 1 1

Totalt 1 1 1 0 1 4

Parti: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

66 Erävalo, Esa 1 1
67 Essayah, Sari 2 2
77 Puolimatka, Tapio 2 2
82 Östman, Peter 2 2

Totalt 3 0 4 0 0 7

Parti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

83 Basboga, Alettin 3 3
85 Gunell, Camilla 1 4 1 2 8
90 Kumpula-Natri, Miapetra 2 2 5 5 3 17

Totalt 3 2 12 6 5 28

Parti: Sininen Tulevaisuus r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

140 Kopo, Lauri 1 1
Totalt 0 1 0 0 0 1

Parti: Perussuomalaiset r.p. / Sannfinnländarna r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

143 Grönroos, Simo 1 1
144 Hakkarainen, Teuvo 1 1
146 Huhtasaari, Laura 1 2 3
151 Nieminen, Mira 1 1
154 Peltokangas, Mauri 3 1 4
157 Ruohonen-Lerner, Pirkko 1 1
159 Tynkkynen, Sebastian 1 1

Totalt 0 3 1 3 5 12

Parti: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

166 Halonen, Miila 1 1
168 Kyllönen, Merja 1 1 1 3
175 Modig, Silvia 3 1 4

Totalt 2 1 3 2 0 8

Parti: Eläinoikeuspuolue r.p. / Djurrättspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

203 Kardin, Vesa 1 1
204 Majatie, Saana-Maria 1 1

Totalt 0 0 1 1 0 2

Sida 2

Parti: Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p. / Ruoná lihttu r.b.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

242 Niinistö, Ville 1 1
246 Snellman, Thomas 1 1

Totalt 1 0 1 0 0 2

Parti: Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

250 Bergenheim, Sean 1 1
251 Björklund, Mikaela 37 21 49 15 30 152
252 Björklöf, Filip 2 1 1 4
254 Borgarsdóttir Sandelin, Silja 1 2 3
256 Hällfors, Christoffer 1 1
257 Jungner-Nordgren, Anna 4 4 1 9
258 Mahdi, Ramieza 6 1 7
260 Norrgård, Martin 4 1 5 10
261 Schauman, Ida 2 1 2 5
262 von Schoultz, Catharina 1 2 1 4
263 Schulman, Max 2 2
264 Sigfrids, Frida 2 1 1 4
265 Sjöskog, Niclas 6 1 11 12 6 36
266 Skytte, Ida-Maria 8 6 4 4 2 24
267 Torvalds, Nils 196 90 205 101 113 705
268 Wahlsten, Stina 1 1

Totalt 264 122 285 143 154 968

EU-val 26.5.2019 Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

TOTALT 275 131 309 155 166 1036
Förkastade 0 0 1 0 1 2

Blad2

Sida 1

Antal röster per röstningsområde

Förh.röst. Förh.röst. Valdag Valdag
Område Godk. Förkast. Godk. Förkast. Totalt
Molpe 25 0 250 0 275
Korsnäs kyrkoby 131 0 309 1 441
Harrström 14 0 141 0 155
Taklax 17 0 149 1 167
Totalt 187 0 849 2 1038

Nils Torvalds väljar-
nas favorit i EU-valet 
i Korsnäs

Av de 1 992 röstberättigade röstade totalt 1 
038 personer, vilket ger ett valdeltagande på 
52,1 procent. Två röster förkastades. 

Endast Korsnäs kby området hade förhandsröster 
som översteg 50 stycken och därmed kunde det röst-
ningsområdets förhandsröster räknas separat. 

I Molpe, Harrström och Taklax röstade 25, 14 resp. 17  
personer på förhand, men eftersom antalet är mindre än 
50 stycken räknades förhandsrösterna tillsammans med 
valdagens röster. 

SFP fick hela 93,4 % av rösterna. Det näststörsta par-
tiet i Korsnäs var SDP, som fick 2,7 % av rösterna. 

Nils Torvalds (Sfp) var klar röstfavorit i Korsnäs och 
erhöll 705 röster, dvs 68 % av alla röster. Michaela 
Björklund (Sfp) var tvåa med 152 röster. 

Bland de övriga partiernas kandidater var Miapetra 
Kumpula-Natri populärast med 17 röster.
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Under sommarmånaderna 
när grundvattnet blir som lägst 
vid grundvattentäkterna, blir 
halten av järn mycket höga i 
råvattnet. Vattenreningsverkets 
sandfilter är inte dimensionerat 
att filtrera all den mängd järn 
som behövs, vilket leder till att 
gränsvärdet för järn överskrids 
i vattenledningsnätet.

Konsultföretaget Projektenga-
gemang har gett förslag till för-
bättring av reningsprocessen vid 
vattenreningsverket omfattande alter-

Underhållsbidrag 
till enskilda vägar

Kommunalt underhållsbidrag 
betalas ut som årlig ersättning 
för barmarksunderhåll och vin-
terväghållning. 

Barmarksunderhåll omfattar kost-
nader för bl.a. grusning, dammbind-
ning, hyvling, sladdning, röjning och 
beläggningsunderhåll. Vinterväg-
hållning omfattar kostnader för bl.a. 
kantmarkering, plogning och halkbe-
kämpning. Underhållsbidrag beviljas 
inte för förrättningskostnader, byg-
gande eller upprustning av väg.

De bidragsberättigade enskilda 
vägarna delas in i tre klasser: klass A 
(vägar som har stats- och kommunbi-
drag), klass B (vägar som enbart har 
kommunbidrag) och klass C (vägar 
som enbart har kommunbidrag). 

Underhållsbidragsberättigade 
enskilda vägar är 34 stycken med en 
sträcka om 44,1 km. Av dessa har 2 
väglag inte inlämnat redovisning för 
föregående år. I budgeten för 2019 
finns ett anslag om 31.100 euro 
för verksamhetsbidrag till enskilda 
vägar.

Tekniska nämnden beslutade god-
känna underhållsbidragen till de 
enskilda vägarna 8.4.2019. Bidrag 
erläggs åt 32 väglag. Det totala under-
hållsbidraget för år 2019 uppgår till 
24805,46 euro.

Fastighetsskötsel 
vid f.d. KKC

Tekniska avdelningen har 
begärt in anbud på fastighets-
skötseln vid f.d. KKC för avtal-
stiden 1.4.2019-30.9.2021. Inom 
utsatt tid inkom två anbud.

Tekniska nämnden beslutade 
8.4.2019 att anta Meris Teamwork 
anbud om 1.950 € (moms 0%) per 
månad för fastighetsskötseln vid f.d. 
KKC. 

Behandlade byggnadslov 
och åtgärdstillstånd

Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde 4.6.2019 behandlat 
nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstill-
stånd.

Byggnadslov
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Sanela Brkic  Korsnäs 23:6  Garage, ändring 
  användningsändamål
L Rosbäck, J Holm-Rosbäck Molpe 31:2  Gårdsbastu
Dage Stenbäck  Molpe 8:40  Gårdsbastu
Jan-Erik Westmalm  Molpe 7:58  Bastu
Ulla o Ulf Österroos  Molpe 50:0  Ändring av fritidshus
  till bastu
Ulla o Ulf Österroos  Molpe 50:0  Gäststuga
Ulla o Ulf Österroos  Molpe 50:0  Gäststuga
Ulla o Ulf Österroos  Molpe 53:2  Orangeri

Åtgärdstillstånd
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Camilla Backlin Korsnäs 5:42  Inglasning terrass 
Stig Bergström  Korsnäs 18:84  Förråd
Meho Kolarevic  Korsnäs 59:0  Fårskjul
Satu Myllyaho  Molpe 4:205  Skyddstak
Erik Törnqvist  Molpe 49:0  Avloppssystem
Ulla o Ulf Österroos  Molpe 51:0  Skyddstak

Anmälningsärenden
Byggare  Lägenhet  Ändamål
Håkan Wester  Korsnäs 15:69  Lada
Ann-Lis Tåg  Korsnäs 876:2  Förråd

Rivningsanmälan
Ägare  Lägenhet  Vad rivs?
Gösta Aspö  Viitaniemi 2:75  Växthus
Göran Westergårds db Harrström 2:219 Äldre fritidshus

nativa lösningar för förbättring av 
rening av dricksvattnet, vattenkvali-
tet, skötselbehov, kostnader mm.

Tekniska nämnden beslutade 
8.4.2019 att med pilotförsök testa 
Filtralite(anjonbytare) under cirka 
6 månader. Efter erhållna resultat 
tas beslut om eventuell installation 
av Filtralite. I årets budget finns ett 
anslag om 100.000 euro för rening av 
järn vid vattenreningsverket. 

Rening av järn vid vattenreningsverket
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”Du ska inte tro det blir 
sommar ifall inte nå´n sätter 
fart”är inledningen i Idas som-
marvisa. En vecka innan festen 
hade det varit så bitande kallt 
och snöat så det fick oss att 
klämma i ordentligt i allsången!

Ett hundratal pensionärer både från 
Korsnäs och grannkommunerna satte 
fart på sommaren med sångerna ”När 
lillan kom till jorden” och ”Jag tror 
på sommaren”. Borden i Korsnäs-
gården var vackert dukade med vita 
dukar, vårblommor och blåbärsris. 
Sofia Mitts-Björkblom hälsade alla 
välkomna.

Våra proffsmusiker denna söndag 
5 maj leddes av Kjell Lolax på 
piano med Erica Nygård på tvärflöjt, 
Marcus Söderström på basfiol och 
Tomas Fant med gitarr och sång. De 
ledde allsången och spelade Gubben 
Noak, ett tema med roliga variationer. 
När våra musiker spelade Oblivion 
av Astor Piazzolla blev stämningen 
helt förtätad. Underbart!

Nejdens skickliga dragspelsmusi-
kant Jonathan Bonn från Malax spe-
lade två låtar på dragspel med egna 
arrangemang.

EU-parlamentariker Nils Torvalds, 
iklädd korsnäströjan som alltid när 
han är i Korsnäs, talade över temat 
EU och framtiden. Anna Jung-
ner-Nordgren och Mikaela Björklund 

betonade Finlands roll som brobyg-
gare och det viktiga arbetet med 
kvinnornas ställning i samhället.

Allsången avslutades med Tulpaner 
från Amsterdam och avslutningord 
av Anita Ismark, som tackade Brum-
merska stiftelsen för bidraget till kon-
serten som förgyllde pensionärernas 

Korsnäspensionärerna sjöng in våren och 
sommaren med allsång med ljuv musik

Nils Torvalds iklädd Korsnäströja 
höll dagens festtal.

söndagseftermiddag.
Kommentarerna i publiken var: ”Oj 

så det var stämningsfullt och roligt 
att få sjunga in våren. Vi ville absolut 
komma och lyssna när ni hade proffs-
musikerna på plats!” ”En riktig full-
träff!”

Text och foto: Anita Ismark

Välbesökt och trivsam allsångskonsert i Korsnäsgården.

Dagens proffsiga orkester bestod av Kjell Lolax på piano med Erica 
Nygård på tvärflöjt, Marcus Söderström på basfiol och Tomas Fant 
med gitarr och sång.
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Under vårterminen föddes 
tanken att åk 0-3 skulle göra ett 
eget företag. Det bestämdes att 
vi skulle sätta potatisar och sälja 
dem på Hem o Skolas vårfest.

Snälla sponsorer gav oss sättpota-
tis, jord och påsar. Företagets namn 
blev KNÖLKUNGEN.

Under april månad har vi bl.a. 
dekorerat mjölkburkar med tapeter, 
satt potatisar och fixat unika väskor 
till transporten.

Varje elev gjorde en väska som 
innehöll fyra plantor. Företaget 
visade sig vara en succé. Försäljarna 
kämpade på bra och sålde slut på hela 
lagret.

Hälsningar från 
Korsnäs kby skola åk 0-3

Knölkungen
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Närmare 94 procent av de finländ-
ska företagen är mikroföretag som 
sysselsätter mindre än 10 personer. 
Antalet kan enskilt låta litet, men 
det är precis de här små företagen 
som skapar nya arbetsplatser i vårt 
land. Enligt konsekvensundersök-
ningen som gjorts på uppdrag av 
Nyföretagarcentralerna i Finland 
sysselsätter nygrundade företag i 
snitt 1,3 personer, och efter fem år 
är medeltalet redan 2,6.

Men vad är det som gör ett företag 
så livskraftigt att dess verksamhet 
fortsätter även efter de kritiska första 
åren, och dessutom i en växande takt? 
Av de finländska företagen avslutar 
ungefär hälften sin verksamhet efter 
de tre första åren. Företagen som fått 
hjälp och stöd i startskedet via Nyföre-
tagarcentralerna gör bättre ifrån sig än 
medeltalet, eftersom även 90 procent 
är verksamma två år och 80 procent 
fortfarande fem år efter inledandet 

av verksamheten. Man kunde väl dra 
slutsatsen att de företagen som fått 
startrådgivning har bättre chanser att 
klara sig, och att de redan från början 
mindre livskraftiga affärsidéerna har 
antingen formats om till något mera 
fungerande eller helt och hållet slo-
pats.

Via Vasaregionens Nyföretagscent-
rum Startia bildas årligen nästan 200 
nya företag, vilket är en dryg tredje-
del av alla de grundade företagen i 
regionen. De företagen som grundats 
via Startia ifjol kommer alltså att sys-
selsätta sammanlagt cirka 500 perso-
ner. Den goda överlevnadssiffran för 
företagen som fått startrådgivning 
talar för att en ännu större andel av 
nyföretagare borde finna sin väg hit. 
Nyföretagarcentralerna är en källa för 
sysselsättande och växande företag.

Det är enkelt att starta ett företag 
på nätet, men vem sparrar företaga-
ren, hjälper till med att utveckla affärs 

Nyföretagscentrum Startia är en 
källa för sysselsättande företag

idéen och uppmuntrar att göra upp 
noggranna kalkyler? Mentorskapens 
betydelse för företagaren speciellt 
i startskedet kan inte betonas för 
mycket. Vi företagsrådgivare runtom 
i landet gör vår expertis tillgänglig för 
alla som är intresserade av företa-
gande.

När du startar ett företag, gör något 
som du är bra på! Gör något som du 
njuter av när du en gång själv får välja 
och vara din egen chef. Och kom ihåg 
att ett lysande alternativ till att starta 
eget är att köpa ett företag. Vi ger råd 
även i företagsköp – alltid avgiftsfritt.

Läs mera om Startias tjänster på 
https://www.vasek.fi/foretagstjans-
ter/starta-eget

Boka tid hos företagsrådgivare på 
https://www.vasek.fi/kontakta-oss/
boka-tid-hos-foretagsradgivare/ 

Startias företagsrådgivare Antti Alasaari, Tommi Virkama, Kjell Nydahl och Olav Nylund.
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Sommaröppet på biblioteket
Biblioteket har sommaröppethållningstider juni, juli och 
augusti 
Måndag och fredag 12-19 oförändrat 
tisdag, onsdag, torsdag 12-15 
Returboxen vid ingången kan användas för returer 
under den tid då biblioteket är stängt.
 
Bokbussen kör ännu i midsommarveckan, vecka 25 och 
därefter blir det uppehåll till vecka 33, då den kör igen 
från och  med 12.8. Skolturerna till Taklax skola och 
Molpe skola på måndag förmiddag faller bort i juni.

Biblioteket är öppet enl vanlig öpethållning torsdag 
12-15 före midsommarafton. Stängt på midsommar-
aftonen och midsommarhelgen. Måndag öppet som 
vanligt 12-19 osv 

Sommarvikarie är ped.stud. Amanda Åkersten. 
 
Returnera dina lån i tid eller förläng dina lån före förfal-
lodagen! Nu 28 dagars lånetid på allt material.
Biblioteket har trådlöst WLAN. 
 
I tidskriftsportalen PressReader finns tidningar och 
tidskrifter på många språk! Kom och läs en tidning 
i biblioteket och du kan ladda ner följande nya tid-
ningsnummer som utkommer inom 72 h. Bland annat 
finns Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet och de 
rikssvenska s k kvällstidningarna fritt tillgängliga. Även 
internationell press!

Utställning i sommar
Sommarens utställning 
heter TRÄD ETCETERA 
och är en fotoutställning 
av Jannike Nynäs. 

Vernissage måndag 17.6 
kl 19.00. 
Utställningen öppen 
17.6-31.7.2019.

Höstens teaterresor

Spelman på taket, Wasa teater, 4.10, Med guidad 
rundtur på den nya teatern före föreställningen

 

The Play that goes wrong,(på svenska),regi Adde 
Malmberg, sv översättning Sven Melander, Svenska 
teatern i Helsingfors 5-6.10, i samarbete med Malax 
kommun. 

Kalevala på Åbo svenska teater och gammaldags jul-
marknad i Åbo 23-24.11. i samarbete med Pensionärsför-
eningen 

Jubileumsföreställning med KAJ i Botniahallen 
30.11. Skriv in i almanackan redan nu!

Sommarens teaterresa
Sommarens teaterutfärd sker till Oravais teater 
14.7 tillsammans med Korsnäsnejdens pensionärer. 
Pjäsen ”Under liten himmel” är berättelsen om 
sömnpredikanten Maria Åkerblom, tiden före och 
efter inbördeskriget. Pjäsen har skrivits av Peter 
Snickars.
Buss, pausservering och biljett ingår i priset 40 
euro. Ring genast om du vill ha biljett! Biblioteket tel 
06-3479140.
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Malax-Korsnäs MI erbjuder under hösten 2019
avgiftsfri it-handledning för seniorer inom projektet
Välmående i vardagen med virtuella vänner.

Digistöd till seniorer (grunderna)  
Handledningen är avsedd för nybörjare (till de som inte har deltagit
under våren 2019), som vill börja hantera dator, platta eller smarttelefon.
Vi träffas i små grupper runtom i Malax och Korsnäs kommuner enligt
överenskommelse. Tillsammans hjälper vi varandra i lugn takt några
timmar åt gången med projektledaren Carina Nordman-Byskata. 

Digistöd till seniorer (fortsättningskurs)
Fortsatt handledning till de seniorer som deltog under våren 2019.
Vi träffas i små grupper enligt överenskommelse tillsammans med
projektledaren Carina Nordman-Byskata. 

Digituki 
Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto tarjoaa Välmående
i vardagen med virtuella vänner-hankkeen puitteissa
senioreille (niille, jotka eivät osallistuneet keväällä 2019)
maksuttoman opastuksen.

Digituki senioreille (perusteet)
Tuki on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat alkaa käyttää
tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta. Tapaamme pienissä ryhmissä
ympäri Maalahtea ja Korsnäsiä, päivä- tai ilta-aikaan sopimuksen
mukaan. Autamme toisiamme rauhallisessa tahdissa muutaman tunnin
kerrallaan. Vetäjänä toimii Marika Lindqvist. 

Digistöd till seniorer

Intresseanmälan görs till Carina Nordman-Byskata
(tel: 040-650 8124) redan nu, men senast 30.8.2019.

Ilmoita kiinnostuksestasi Carina Nordman-Byskatalle (puh.
040 650 8124) vaikka heti, mutta viimeistään 30.8.2019.
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LAG-
SPAD

DONAR 
MED TID-
VISARE   
SKIFTAT

JOBBET   
ILSKNA

SVEK-
FULL

SALTDEL

DELTA-
GANDET

EMI-
NENTA

MAROC-
KANSK 
STOR-
STAD

INTRO-
DUCERAR

PLATS 
FÖR 

BEKÄN-
NELSE
HELA            APPARAT 

FÖR 
FRUSET 
VATTEN

GEORGIA  
STIL-

ARTEN

SÖT-
NOSEN

KAN 
URANET 

VARA

BALTENS  
SLÄKTE

JOURNAL-
ERNA

STÄNG-
SLET

ANIMAL-
ISKE

HÄR ÄR 
KHAR-
TOUM 

STÖRST

SCHA-
TULL          

GE DIG 
IVÄG!

HETTE EN 
GOSSE  

FÖRSTÅND

RUT FORS            HÄSTHÅR  
HÅKAN, 

DECKAR-
FÖRFAT.



J.R.R.   
SAGO-

FARBROR

BONUS,  
ÄVEN 
PLAN-

TERING

UTSÖND-
RIINGS-

ORGANET

UNDER-
TECKNA

TRIVS 
BÄST 
UTAN 

SKYNKEN

BENÅDAR

TIDE-
VARVET

TVÅ LIKA

FJÄRR-
STYRD  

PROJEK-
TIL

MJÖLK 
NÄR DET 
GÄLLER 
KAFFE

SÅLLAR 
UT

EN 
GRUSIG 

PERSON? 

LJUD 
OCH BILD        

EN  I 
AMERIKA

INKAP-
SLAT 

OMRÅDE

LEIF 
STOOR  

ATOMEN

GRUV-
FÖRETAG 

I NORR

HADE SALT 
HUSTRU  

ARBETARE    
I KYRKAN

ÄGNADE 
SIG ÅT

LUFTFARTS-
ORGANIS.  
ASAGUD

DIET            
ÄR VÄL 
RAKIN?

BALTS

METODER

GÖR 
SMÄRTA    
MODERN 
TEKNIK

VIKTIGT 
FOSSILT 
GRUND-

ÄMNE

SÅNG-
HÄFTE

SMYCKES-
STEN   

FÖRSENA

SPANARE    
DIGIVER-

SKAN
ROTING

KINESEN 
ÄMABEL

ELLER       
I  UK  

DEVILS 
KOMPIS

PERSONL. 
PRON.  
BETA

VANLIGT 
INTAG    
FLÄKT

OSIS              SKRAMLA                 TIONDELS-
KUBIK-
METER   
STRÅ

 29:e    
AUGUSTI

ÄR NY-
BLIVNA 

FÖR-
ÄLDRAR   

      
…TOO

SKEPPS-
VIRKE

UTSTYRD  
FÅNGST-
ÖGLOR

ITAL. FLOD    

BEST-
RIDA

BELASTA

Konstruktion/foto Jan H. Eriksson

AMERI-
KANEN I 
MEXIKO            

NAMN: ________________________________

ADRESS: _______________________________

KorsnäsKrysset 
Lämna in din lösning senast 2.8.2019 till Korsnäs kommun, Strand-
vägen 4323, 66200 Korsnäs för att vara med i utlottningen av fina 
Korsnäspriser.
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På följande sidor presenteras sommarens aktivi-
teter och evenemang i Korsnäs.

Ta en svängom på dansgolvet eller njut av som-
marens konserter, paddla i världsarvsskärgården, 
bada, lek och idrotta i norr och söder, besök kom-
munens museer och sommarens utställningar, njut 
av lokala delikatesser mm.

Årets festligaste program är Korsnäsdagen 
som i år firas den 10 augusti på den förnyade 
centralidrottsplanen i kyrkbyn. Det blir invigning 
och namngivningsceremoni med festprogram. 
Aktiviteter ordnas för hela familjen, föreningsmässa, 
utställning och lokala delikatesser. Fotbollstrolla-
ren Tomas Lundman från Sverige ska försöka slå ett 
världsrekord i bolljonglering. 

Kommunens museer håller öppet med nya utställ-
ningar och program. Konserter, allsångskvällar, 
danser och grillkvällar ordnas under de ljuva som-
markvällarna. Sim, bad och lek hör sommaren till 
på badstränderna och aktivitetsparken. Idrott, fot-
boll, ridning, paddling och andra aktiviteter erbjuds 
under sommaren, antingen att själv delta i, eller 
titta på. Båtutfärder och paddlingsturer i världs-
arvsskärgården ordnas i olika former i sommar.

Välkommen att njuta av sommaren i Korsnäs!

Händelserik 
sommar i Korsnäs 
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ÖPPET HUS PÅ HEMBYGDSMUSEET 
Fredagen den 12 juli kl. 13-16 

Aktiviteter för hela familjen: 
 

- Förevisning av trehandsstickning -   Byggartjelg förevisar nätbindning  
 

- Bakning på järnåldersugn   -    Smörkärning 
 

- Säckhoppning, styltor   -   Gammaldags lekar 
             
Kaffe och dopp till försäljning    Gratis inträde, guiden på plats 
 
Hembygdsmuseet är öppet i sommar 18.6-11.8 kl 13.00-17.00 alla dagar utom måndagar. 
 

                                                                                                                                                Arr. Korsnäs Hembygdsförening 
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Lördagen den 8 juni upprepade Molpe UF fjol-
årets succé ”Smuggelroddin” - en allmogerodd 
och seglats på 12 sjömil kring Bredskäret i Molpe 
med start och målgång vid Molpe paviljong. 

I år deltog 11 båtar: Bergö från Bergö, Fyllda från 
Sundom, Isak från Molpe, Storskär från Åminne, Örnen 
II från Björkö, Steinblind från Monå, Stallsfjälan från 
Sundom, Margaretha af Qvarken från Malax, Vindyöga 
från Bergö, Eintili från Monäs och Sjörosen från Molpe.  
Vindyöga från Bergö segrade i årets Smuggelrodd.

I Molpe paviljong serverades laxsoppa och den soliga 
dagen avslutades med ”Smuggeldans”. 

53 barn deltog i årets idrottskola, som ordna-
des första veckan i juni på centralidrottsplanen i 
Korsnäs kyrkby. 

Det blev varmt under de olika aktiviteterna och barnen 
fick avslutningsvis svalka av sig med brandslangen.

Som ansvarig ledare fungerade Roger Lindholm med 
hjälpledarna Joel Lindholm, Rabbe Rusk, Faruk Hodzic 
och Ester Lidman.

Idrottsskola
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”Farfars skatter i Amerika-trunken” 
Sommarens utställning öppnar 14.6.2019 kl 13.00.
Olika bruks- och prydnadsföremål, som amerikaemigran-
terna skickade eller hade med sig från Amerika, ställs ut 
i Korsnäs Prästgårdsmuseum. Utställningen öppnas av 
författare Antti Tuuri, som bl.a. skrivit boken Amerikare-
san.
I prästgårdens salong finns en stor vackert mönstrad 
matta som amerikaemigranten Arthur Vesterback häm-
tade hem från Amerika. Han hade med sig två mattor 
som han transporterade i Amerika-trunkar. Den här 
mattan har gett inspiration till en utställning där många 
har lånat ut sina sparade amerikadyrgripar.

Sommaren i Korsnäs Prästgårdsmuseum

Författareftermiddagar
I anslutning till utställningen ordnas berättareftermidda-
gar i prästgårdsmuseet med temat amerikaemigrationen. 
Författare Antti Tuuri inleder 14.6 kl. 13.00. 
Författare Dennis Rundt berättarom sin bok My Darling 
Dolly 28.6 kl 14.00. 
K-G Olin berättar på lördagen 10.8 kl 15.00 om emig-
ranter i sina böcker om Alaska, Kalifornien, Oregon och 
Klippiga bergen.

Museet öppet
Prästgårdsmuseet på Kyrkobyvägen 32 i Korsnäs kyrkby 
är öppet i sommar 11.6-11.8 kl 13-17 alla dagar utom 
måndagar. Vår sommarguide är Pontus Westmalm. 
Museet kan också bokas för privata tillställningar. För 
bokning kontakta Anita Ismark, 050-5181949.
Välkomna!
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#saunadagen
27.7 kl 12-18 
Stormlyktan, Molpe 
Kom och bada bastu gratis och få information 
om smarta byar-konceptet eller samhälleligt 
företagande kl 14-16. Fria diskussioner om 
lokal utveckling. 
Mera info: ann-sofi.backgren@slf.fi
Arr. SLF/IDNET-det finlandssvenska lands-
bygdsnätverket. 

Bilorientering 
+ motionsbingo i Korsnäs
Bilorientering runt i Korsnäs kommun lördag 27.7 med 
start från Korsnäsgården kl. 15.00. Deltagaravgift 5€/bil. 
Fina priser och chauffören i bilen få kaffe och en korv! 
Motionsbingo i Korsnäs centrum med start kl. 15.00 från 
Korsnäsgården.  
Deltagaravgift 2€. Priser! 
Kvällen fortsätter med trubadur och servering fram till 
kl. 01.00. 

Arr: Korsnäs Ungdoms- och byaförening

 

i Molpe paviljong söndag 16.6.2019 kl. 10.00

Program med berättelser, historier, traditioner, 
festtal och musik
Asiatisk buffet
Utställningar och uppvisningar

Välkomna!
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KORSNÄS
På gång i GÅRDSLOPPIS

på Lillmarsområdet 
och gårdarna runt omkring 

i Korsnäs kyrkby

söndagen den 16 juni kl. 10-14

Kom ut och fynda! 
Antikviteter, samlarprylar, 

loppisgrejor, kläder, 
karagrejor, växter i olika 

former och olika 
matprodukter!

Välkomna!
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Molpe sMartharuta

Höstmarknad vid 
Molpe Marthagård 
Lördag 7.9.2019

Intresserad att komma och sälja 
dina produkter?  Ta kontakt med 
Linda Backgren-Holm för info och 
platsbokning på 050-5575178 eller 
skicka ett mail till molpemartha@
gmail.com

Arr: Molpe Marthaförening rf

Uthyrning 
• Har du gäster eller släktingar på kommande och behöver övernattning? I Martha-

gården finns möjlighet till sovplatser för max. 6 personer i gemensamt utrymme. 
I huset finns wc, dusch och kök med kylskåp och kokmöjligheter.   
Ta kontakt med Nina Hollsten 050-5932212 för bokning och mera info.   
Pris: 50 € / natt 

• Marthaföreningen hyr ut sin mat- och kaffeservis till olika tillställningar. Ta kon-
takt Linda Backgren-Holm 050-5575178 med för bokning och mera info.  

• Söker du tak över huvudet för examensfest, födelsedagskalas, bröllop? 
Marthaföreningen hyr ut ett stiligt partytält 4x8 m som rymmer ca. 40 gäster. 
Eller varför inte boka mysiga Hantverkssmedjan! Ta kontakt med Linda Back-
gren-Holm 050-5575178 för bokning och mera info. 

S
o
m

m
a
r
 i K

o
r
s
n

ä
s
 

24.6–5.7 vid Molpe simstrand
Barn från Korsnäs & Korsbäck på 
förmiddagen kl. 10.00 – 12.30
Barn från Molpe på eftermiddagen
kl. 13.30 – 16.00

15.7–26.7 vid Harrström simstrand
Barn från Taklax och Harrström
kl.10.00 – 12.30

Lek och plask
För barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen.
Grupp 1 vid Molpe simstrand
24.6–28.6 kl. 12.45–13.45
Grupp 2 vid Molpe simstrand
1.7–5.7 kl. 12.45–13.45
Grupp 3 vid Harrström simstrand
15.7–19.7 kl. 12.45 -13.45-
Simlärare i Molpe: Hanna Enlund, Adam 
Häggqvist, Magdalena Storsved
Simlärare i Harrström: Hanna Enlund, 
Adam Häggqvist, Lena Kronholm
Lekledare i Molpe: Adam Ravald, Ida 
Granholm, Alma Södergran
Lekledare i Harrström: Adam Ravald, Ida 
Granholm, Oliver Backholm

Föreningen Folkhälsan meddelar om simkurser sommaren 2019
Simkurserna riktar sig till barn födda 2013 eller tidigare.

Avgifter
Lek och plask: 1 barn 15 euro, 2 barn 25 
euro.
Simskola: 25 euro per barn för medlemmar 
och 30 euro per barn för icke medlemmar i 
Folkhälsan.
Avgiften för simmärken som barnen 
tar under simskolan ingår i avgiften för 
simkursen, det tillkommer alltså ingen 
avgift för eventuella simmärken.
Transport till och från simskolan kostar 10 
euro.

Anmälan
Kom ihåg anmälan till sommarens simsko-
leverksamhet. Antalet deltagarplatser är 
begränsat.  Anmälan sker via internet på 
följande adress  https://www.folkhalsan.
fi/korsnas/   
Kom ihåg att meddela om eventuell trans-
port i samband med anmälan. Sista anmäl-
ningsdag är 17.6 för simskolorna vid Molpe 
simstrand och 8.7 för simskolorna vid 
Harrström simstrand.
Avgiften ska vara betald innan simskolan 
inleds! Information om betalningen ges när 
man gör anmälan via internet. Vid frågor 
gällande sommarens simskoleverksamhet 
kontakta simombud:
Anette Bjurbäck  0503562823
Eva Ramstedt 0505366281
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Publikrekord
När vår nya läktare vid centralidrottsplan blev 

klar tyckte många att den blev alldeles för stor. 
Koffen har sett detta som en stor utmaning; att 
fylla läktaren. Den har ju plats för 270 personer. 

I derbymatchen mot Närpes Kraft kom 300 åskå-
dare, så inom Koffen är vi mäkta stolt över att ha klarat 
utmaningen. Roligt att Koffen kunde visa för kommun-
invånarna i Korsnäs att skattepengarna användes till ett 
behövligt projekt. Publikrekordet för fotbollen är nu över 
300 personer och det tycker jag att alla korsnäsbor skall 
vara stolta över. 

I senaste KorsnäsNytt skrev jag om Koffens hårda 
jobb med årets fotbollslag. Serien är ju igång och Kof-
fens inledning är helt ok. Efter en tuff start börjar Koffen 
komma igång. Oavgjort mot Närpes Kraft. Därefter har 
två vinster vunnits vilket gör att vi tagit oss upp till mitten 
av tabellen och vi blir bara bättre. 

Årets reklamtidning kommer i postlådan dessa dagar. 
Den delas ut i Korsnäs och Malax och runtom i ca 2000 
postlådor. Företagen som stöder Koffen blir fler och fler 
och har nu passerat hundrastrecket - stort TACK. Mera 
reklamskyltar vid vår fotbollsstadion dyker också upp. 

Vi vill påminna om att våra hemmamatcher, datum och 
klockslag finns angivna på vår nya anslagstavla vid Sale. 

Nästa hemmamatch spelas tisdagen den 18 juni kl 19:00 
mot SIF, som hör hemma i Sundom. Välkomna. 

Till sist hoppas jag att alla reserverar tid till kommu-
nens invigningsfest av centralidrottsplan den 10 augusti. 
Bra matchprogram utlovas och så får vi också reda på 
namnet på vår nya stadion. Koffen och Fyren kokar mat, 
andra föreningar är också på plats så det kommer säkert 
att finnas utbud av diverse aktiviteter. 

Bengt Back, ordf Korsnäs FF

HEMMAMATCHER - KORSNÄS FF DIV 3
18.6 kl. 19.00 Korsnäs FF - SIF Korsnäs
29.6 kl. 14.00 Korsnäs FF - VPV Korsnäs 
23.7 kl. 19.00  Korsnäs FF  - Esse IK Korsnäs 
30.7 kl. 19.00  Korsnäs FF  -  FC Kiisto Korsnäs 
22.8 kl. 18.30  Korsnäs FF  -  I-JBK Korsnäs 
14.9 kl. 14.00  Korsnäs FF  - KPS Korsnäs 
28.9 kl. 14.00  Korsnäs FF  -  Kaskö IK Korsnäs

MATCHPROGRAM KORSNÄS FF2/BFF Gazije DIV 6
18.6 kl. 19.00 PeIK - Korsnäs FF2/Gazije Petalax
25.6 kl. 19.00 Korsnäs FF2/Gazije  -  TePa  Korsnäs
6.7 kl. 14.00 Jurva-70 - Korsnäs FF2/Gazije Jurva

MATCHPROGRAM KORSNÄS FF SOMMAREN 2019
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Festprogram vid läktaren kl. 13 -14 
Invigning med hemligstämplat namn, årets kulturbärare, 
IF Fyren 80 år. Solf Blåsorkester,  KD Christina Båssar,  
riksdagsman Mikko Ollikainen,  VD Hippi Hovi, Allan & 
Astronauts, Free Spirits.

Fantastiska fältaktiviteter  kl.  11 - 15
Barnen bjuds på fart och fläkt i fina Hopsis borgar, ponnyridning 
och American Cars.  Föreningsmässa och utställning.

Festlunch och servering kl 11 - 15
Festens stora överraskning 
”Världsrekordförsök i bolltrixande” med 
Fotbollstrollaren Tomas Lundman från Sverige!
Festdagen avslutas med fotbollsmatch,  
Afghanistan – Korsnäs.
Reservera dagen - Gratis inträde för Alla 
– Välkommen !
Arrangör;  Korsnäs Kommun,  evenemangskommittén.

Korsnäsdagen 2019
Lördag 10.8  för hela familjen 

På nya sportplan i Korsnäs

Föreningsmässa
• American Car Route 673 Korsnäs - utställning av 

amerikanska bilar

• Korsnäs Uf & bf  -  Prova på Kangoo Jumps

• Korsnäs Hembygdsförening  -  demonstration 
av trehandsstickning, försäljning av hantverks-
produkter, munkförsäljning och lottförsäljning.

• FRK Korsnäs avd. presenterar sig och besökarna 
får bekanta sig med hjärt- och lungräddning 
samt hjärtstartaren 

• Lions Korsnäs  -  Lotteri

• Harrström Uf & hf  -  Glassförsäljning

• Föreningen Prästgårdsmuseet  -  säljer lotter, 
böcker och har kaffe och bulla 

• Socialdemokratiska föreningen  -  te servering 
och ev. kubbspel

• Korsnäs Företagare

• Edsviksjöns Allaktivitetsförening - servering

• Västkustryttarna har käpphästhinderbana och 
lotteri.

• Balticumvännerna  -  Sommarloppis vid gruvan

Årets stora folkfest
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SOMMARLOPPIS  
vid Gruvan - Gruvvägen 28 - i Korsnäs 

LÖRDAGAR kl. 11.00 - 15.00  
fr.o.m. lör. 29.6. t.o.m. lör.10.8.2019. 

 

Samtidigt är det insamling av hela, rena och fläckfria kläder,  
skor, sängkläder, gardiner, mattor, husgeråd mm.   

OBS!!!  Inte böcker, filmer och möbler. 
Insamlingen av glasögon och solglasögon fortsätter. 

 

KONTANT BETALNING 
 
 

Mera information ger Anna-Mi Björkqvist 050 3638056 
 

Baltikumvännerna r.f.  
                    

Korsnäs församling 
informerar

Gudstjänst 16.6. kl. 11. Heikkilä J, K

Midsommardagens gudstjänst 22.6 kl. 11, 
Heikkilä J, K

Högmässa 23.6. kl. 11, Heikkilä J, K

Gudstjänst 30.6 kl. 11, Cay-Håkan Englund

Högmässa 7.7. kl. 11. Högtidsdag för de för 50 
år sedan konfirmerade, Heikkilä J, K

Kvällsgudstjänst 14.7. kl. 18. Cay-Håkan 
Englund, Kjell Lolax

Högmässa 21.7. kl. 11. Mats Björklund, Kjell 
Lolax

Gudstjänst 28.7. kl. 11. Cay-Håkan Englund, 
Kjell Lolax

Högmässa 4.8. kl. 11. Cay-Håkan Englund, 
Deseré Granholm

Gudstjänst 11.8. kl. 11. Heikkilä, Granholm

Sommarsamlingar på Strandhyddan
Samlingarna börjar kl. 19. Alla varmt 
välkomna!

Ons 26.6 Janne och Kristiina Heikkilä, Kör 
för små och stora och Anette Engsbo 

Ons 10.7 Brita och Olof Jern, Erik 
Sepänaho och Erica Nygård

Ons 24.7 Bengt Broo, Heidi Blomqvist, 
Hanna Hofman och Kjell Lolax

Ons   7.8 Ebba Carling, Anna Granås och 
Deseré Granholm

Ons 21.8 Rune Fant, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm och Projektkören

Ons   4.9 Rose-Maj Friman, Gun Korsbäck-
Orre, Guy Kronqvist, Deseré och Jan-Ola 
Granholm, Free Spirits

OBS! Pastorskansliet håller öppet under 
tiden 24.6 – 1.8. endast torsdagar kl. 9 – 12.

Molpe UF bjuder in till

PICKNICK PÅ KOBBERGET
    lördag 3 augusti 2019 kl. 13-16

Packa med lite matsäck och passa på att ta er ut till 
Kobberget för en eftermiddag med trevlig samvaro. 

✩ Lättsamt program ✩

✩ Föreningen bjuder på kaffe & tilltugg ✩

✩ Väderreservation vid hård vind ✩

 Arr: Molpe Ungdomsförening Enigheten

Sommartorg i Molpe vid paviljongen 
fredagar under tiden 8.6-24.8 kl.14-16 
(midsommarveckan torsdag). 
Försäljning av grönsaker, jordgubbar, färsk 
och rökt fisk, hembakt mm. Välkomna!

Torghandlarna 
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Världsarvsdagen 
Världsarvsdagen ordnas på Molpehällorna 
4.8.2019 kl. 13-15 
Korsnäs kommun bjuder på kaffe och smör-
gås. 
Båttransport till Molpehällorna ordnas och 
plats till båttransporten bokas via Korsnäs 
kommuns växel 06-3479111
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JUNI
Fredag 14.6
”Farfars skatter i Amerika-trunken”. Sommarens utställning 
i Prästgårdsmuseet öppnar kl. 13.00. Författare Antti Tuuri 
berättar på temat ”Amerikaemigrationen”. 

Söndag 16.6
Karenni-fest i Molpe paviljong kl 10.00. Program: 
presentationer av Karennis historia, traditioner, klädsel och 
dräkter samt musikaliska inslag. Efter festprogrammet asiatisk 
buffet.

Dressyrtävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr. 
Västkustryttarna rf.

Måndag 17.6
Vernissage för Jannike Nynäs utställning ”Träd etcetera”  i 
Korsnäs bibliotek kl 19.00.

Tisdag 18.6
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 19.00 Korsnäs FF-Sundom IF

Onsdag 19.6
IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Matmarknad på Korsnäsgårdens terrass kl 17.30-20.00.

Filmvisning av förra årets sommarteater kl 19.00 i 
Korsnäsgården.

Fredag 22.6
Fr 21/6 Midsommarvaka kl. 21-03 med Thomas Fantz och 
Jonzons i paviljongen och The Slipovers i pub Daltons. Arr: 
Molpe uf.

Måndag 24.6
Simkurs vid Molpe simstrand 24.6-5.7. Barn från Korsnäs & 
Korsbäck på förmiddagen kl. 10.00-12.30. Barn från Molpe på 
eftermiddagen kl. 13.30-16.00.

Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen i Molpe 24.6-28.6 kl. 12.45-13.45. 
Arr. Folkhälsan Korsnäs

Onsdag 26.6
IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Janne och 
Kristiina Heikkilä, Kör för små och stora och Anette Engsbo. 
Korsnäs församling.

Torsdag 27.6
Torsdagspaddling i Harrström kl. 19.00. Arr. Polkuped kajak. 

Fredag 28.6
Författareftermiddag i Prästgårdsmuseet kl. 14.00. Författare 
Dennis Rundt berättar om sin bok My Darling Dolly.

Lördag 29.6
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 14.00. Korsnäs FF – VPV

Fotboll div VI Centralidrottsplan kl. 19.00. Korsnäs FF2/Gazije 
- TePa

JULI
Måndag 1.7
Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen i Molpe 1-5.7 kl. 12.45-13.45. Arr. 
Folkhälsan Korsnäs

Tisdag 2.7
Hopptävling, Cup-deltävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 18.30. 
Arr. Västkustryttarna rf.

Onsdag 3.7
Grillkväll med trubadur Dennis Rönngård vid Strand-Mölle kl. 
18.00. Arr. Restaurang Strand-Mölle. 

IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Torsdag 4.7
Torsdagspaddling i Molpe, Strand-Mölle kl. 19.00. Arr. 
Polkuped kajak. 

Onsdag 10.7
Grillkväll med trubadur Patrik Linman vid Strand-Mölle kl. 
18.00. Arr. Restaurang Strand-Mölle.

IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Hasses Sommarshow 2019 ”Ute och reser” kl. 19.00 i Molpe 
paviljong. Medverkande: Hans Martin, Tom Käldström, Maj-
Britt Martin, Ann-Katrine Burman, Lotta Borg, Sören Storbäck.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Brita och Olof 
Jern, Erik Sepänaho och Erica Nygård. Korsnäs församling.

Fredag 13.7
Öppet Hus på Hembygdsmuseet kl. 13.00-16.00. Aktiviteter 
för hela familjen. Arr. Korsnäs hembygdsförening.

Lördag 13.7
Teaterutfärd till Oravais teater vid Kimo bruk. Pjäsen ”Under 
liten himmel” är berättelsen om sömnpredikanten Maria 
Åkerblom, tiden före och efter inbördeskriget.

Halsön runt - paddlingstur med start från Strand-Mölle kl. 
9.00. Arr. Polkuped kajak.

Måndag 15.7
Simkurs vid Harrström simstrand 15-26.7 kl. 10.00-12.30. 
Barn från Taklax och Harrström.

Lek och plask för barn i åldern 3-5 år tillsammans med 
förälder eller annan vuxen i Harrström 15-19.7 kl. 12.45-
13.45. Arr. Folkhälsan Korsnäs

Onsdag 17.7
Grillkväll med partybandet Ben Dover vid Strand-Mölle kl. 
18.00. Arr. Restaurang Strand-Mölle.

Lördag 21.7
Högsommardans med Dansdax i paviljongen och 4Music 
Band i pub Daltons. Arr: Molpe uf.

Tisdag 23.7
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 19.00. Korsnäs FF – Esse IK

Onsdag 24.7
Grillkväll med partybandet Tree of 4 vid Strand-Mölle kl. 
18.00. Arr. Restaurang Strand-Mölle.

Hopptävling, Cup-deltävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 18.30. 
Arr. Västkustryttarna rf.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Bengt Broo, 
Heidi Blomqvist, Hanna Hofman och Kjell Lolax. Korsnäs 
församling.

Sommarens evenemang i Korsnäs 2019
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Torsdag 25.7
Solokonsert med Philip Järvenpää kl. 19.00 i Molpe paviljong. 
Philip Järvenpää tolkar hitlåtar från 50- och 60-talet. Thomas 
Enroths orkester ackompanjerar.

Lördag 27.7
#saunadagen kl. 12-18 vid Stormlyktan i Molpe. Kom 
och bada bastu gratis och få information om smarta byar-
konceptet eller samhälleligt företagande kl 14-16. Arr. SLF/
IDNET-det finlandssvenska landsbygdsnätverket.

Bilorientering + motionsbingo i Korsnäs. Start kl. 15.00 från 
Korsnäsgården.  
Kvällen fortsätter med trubadur och servering fram till kl. 
01.00. Arr: Korsnäs Ungdoms- och byaförening.

Tisdag 30.7
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 19.00. Korsnäs FF–FC Kiisto

Onsdag 31.7
Grillkväll med trubadur Erik Sjöholm vid Strand-Mölle kl. 
18.00. Arr. Restaurang Strand-Mölle.

IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

AUGUSTI
Torsdag 1.8
Allsång vid Edsvikssjön. 

Lördag 3.8
PICKNICK på Kobberget kl. 13-16. Packa med lite matsäck och 
ta er ut till Kobberget för en eftermiddag med trevlig samvaro 
med lättsamt program. Föreningen bjuder på kaffe & tilltugg. 
Arr: Molpe Ungdomsförening Enigheten

Söndag 4.8
Världsarvsdagen på Molpehällorna kl. 13-15 
Boka plats till båttransporten via Korsnäs kommuns växel 06-
3479111

Onsdag 7.8
IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Ebba Carling, 
Anna Granås och Deseré Granholm. Korsnäs församling.

Lördag 10.8
Korsnäsdagen på Centralidrottsplan kl. 11.00-15.00. 
Festlunch och servering kl. 11.00-14.00. 
Festprogram vid läktaren kl. 13.00-14.00  
Invigning och namngivning åt idrottsplanen. Program med 
Solf Blåsorkester, Allan & Astronauts och Free Spirits, Årets 
kulturbärare, IF Fyren firar 80 år. ”Fotbollstrollaren” ska 
försöka slå världsrekord. Föreningsmässa och utställningar.

Festdagen avslutas med fotbollsmatch mellan Afghanistan och 
Korsnäs.

Hopptävling, Cup-final vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr. 
Västkustryttarna rf.

Författareftermiddag i Prästgårdsmuseet kl. 15.00. K-G Olin 
berättar om emigranter i sina böcker om Alaska, Kalifornien, 
Oregon och Klippiga bergen.

Onsdag 14.8
IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30.

Lördag 17.8
Sensommardans med Tommys i paviljongen och Dennis & 
Nisse i pub Daltons. Arr: Molpe uf.

Onsdag 21.8
IF Fyrens klubbtävling på nya idrottsplanen kl.18.30. 

Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Rune Fant, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm och Projektkören. Korsnäs 
församling.

Torsdag 22.8
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 18.30. Korsnäs FF – I-JBK

Söndag 25.8
Dressyrtävling vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. Arr. 
Västkustryttarna rf.

Torsdag 29.8
Torsdagspaddling i Molpe, Strand-Mölle kl. 18.00. Arr. 
Polkuped kajak. 

SEPTEMBER
Onsdag 4.9
Sommarsamling vid Strandhyddan kl. 19.00. Rose-Maj 
Friman, Gun Korsbäck-Orre, Guy Kronqvist, Deseré och Jan-
Ola Granholm, Free Spirits. Korsnäs församling. 

Lördag 7.9
Höstmarknad vid Molpe Marthagård. Arr: Molpe 
Marthaförening rf

Söndag 8.9
Klubbmästerskap i dressyr vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. 
Arr. Västkustryttarna rf.

Lördag 14.9
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 14.00. Korsnäs FF – KPS

Söndag 22.9
Klubbmästerskap i hoppning vid ridplanen i Korsnäs kl. 11.00. 
Arr. Västkustryttarna rf.

Lördag 28.9
Fotboll div III Centralidrottsplan kl. 14.00. Korsnäs FF–Kaskö IK

ÖPPET I SOMMAR
Prästgårdsmuseet på Kyrkobyvägen 32 i Korsnäs kyrkby är 
öppet i sommar 11.6-11.8 kl 13.00-17.00 alla dagar utom 
måndagar. Nytt! Sommarcafé.

Korsnäs hembygdsmuseum i Korsnäs kyrkby är öppet i 
sommar 18.6-11.8 kl 13.00-17.00 alla dagar utom måndagar.

MAT OCH DRYCK I SOMMAR
Sommartorg i Molpe vid paviljongen fredagar under tiden 
7.6-30.8 kl.14.00-16.00 (midsommarveckan torsdag). 
Försäljning av grönsaker, jordgubbar, färsk och rökt fisk, 
hembakt mm. Välkomna!

Skepp & Skoj-kiosken i Harrström aktivitetspark öppnar 
fredag 14.6 kl. 17.00. Kiosken håller öppet ons-fre kl. 17.00-
20.00 och sön kl. 14.00-20.00 i sommar.

Kiosken vid Harrström simstrand håller öppet kvällar och 
helger i sommar.

Café-restaurang Strand-Mölle i Molpe håller öppet  i sommar 
må-fre kl. 9.00-22.00, lö kl. 10.00-22.00, sö kl. 12.00-22.00. 
Glasskiosken öppen alla dagar kl. 12.00-20.00.

Restaurang Stenbrytaren i Korsnäs kyrkby håller öppet  i 
sommar må-to kl. 9.00-15.00, fre kl. 9.00-22.00, lö 17.00-
22.00. 

S
o
m

m
a
r
 i
 K

o
r
s
n

ä
s
 -

 e
v
e
n

e
m

a
n

g



KORSNÄSNytt

25

Glad sommar!

Sommarhälsningar från 

Malax-Korsnäs MI:
Höstens kursprogram delas ut i din

postlåda torsdag 22.8.2019.
 

Du är välkommen med din kursanmälan
fr.o.m. onsdag 28.8.2019 kl. 08.30.

Iloista kesää!

Kesäterveisiä Maalahden-

Korsnäsin kansalaisopistolta:
Syksyn kurssiohjelma jaetaan

postilaatikkoosi torstaina 22.8.2019.
 

Voit ilmoittautua kursseille keskiviikosta
28.8.2019 klo 08:30 alkaen.

IF FYREN TACKAR 
OCH INFORMERAR

Pappersinsamlingen
IF Fyren tackar alla som hjälpte till med papper-
sinsamlingen, slutresultat 15.240 kg. 
 

Minivarvet
Ett stort tack också till alla juniorer och sponsorer 
för det fina resultat som uppnåddes i minivarvet, 
2000 €. 

Klubbtävlingar
Klubbtävlingar på nya idrottsplanen kl.18.30 
följande onsdagar:  5.6, 12.6, 19.6, 26.6, 3.7, 10.7, 
31.7, 7.8, 14.8, 21.8

Stafett på Korsnäsdagen
IF Fyren kommer att ordna en jätterolig stafett 
på Korsnäsdagen. Medlemmar som vill delta - 
anmäl er till Mats eller Roger 044-200 0081.

ÖPPETHÅLLNING SOMMAREN 2019

Läkarmottagning
Malax, reducerad verksamhet
Korsnäs, reducerad verksamhet

Rådgivningar
Reducerad verksamhet 17.6-11.8

Sjukskötarmottagningen vid hälsosocentral                                     
Normal verksamhet
Direktmottagning stängt. 17.6-12.8

Sjukvårdsmottagningar 
Bergö endast onsdagar 24.6-28.7
Korsnäs reducerad verksamhet 17.6-12.8

Seniormottagningar 
Övermalax, Yttermalax, Petalax normal verksamhet. Korsnäs 
reducerad verksamhet 17.6-30.6.
Bergö endast onsdagar 24.6-28.7

Seniorrådgiviningar     
Malax stängt i juli
Korsnäs reducerad verksamhet 17.6-30.6.+ 1.7-7.7.
 
Psyk + K5
Reducerad verksamhet 17.6-18.8

Röntgen
Stängt 15.7-18.8

Laboratoriet
Malax normal verksamhet. Öppet  alla dagar 7:30-14:30
(Spirometri alla dagar utan fredagar i juni, inga spirometrier i 
juli ) 
Korsnäs stängt 1.7-4.8

Diabetesmottagningen 
Reducerad verksamhet 8.7-11.8

Företagshälsovård
Stängt 15.7-11.8

Fysikalen
Stängt 22.7- 4.8. Hjälpmedelsutlåningen är öppet alla dagar kl. 
14-15. Tel. 050 5668520

Tandläkarmottagning
Malax normal verksamhet 
Korsnäs stängt 1.7-4.8 
Tidsbokningen och munhygienistmottagningen stängda i 
Korsnäs 

Akut-och rehab avdelning
Normal verksamhet

Malax-Korsnäs HVC 
informerar
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Man får en stämpel i ett pass , som man 
får på apoteket, för varje Orions produkt 
(rec.fria) som kostar minst 9 euro. 
Efter 6 stämplar får man välja en av de 
produktgåvor som finns på bilden.

A
n

n
o
n

s
e
r

VI HAR ÖPPET I KORSNÄS 
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-15, Silverbergsvägen 23.
Öppet endast med tidsbokning i juli och augusti. 
• Boka tid på tel. 06-7812080

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till privatpersoner, företag och 
organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda företagshälsovårdstjänster för 
ditt företag. Ta kontakt så gör vi upp ett avtal som passar just ditt företag!

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Sydmedi önskar alla en riktigt varm och skön sommar! 
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www.ostrocenter.fi 

NYKARLEBY  Frillmossavägen 2 7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131 2827700 

 

 

129,- 
329,- 

MSA 120 C-B 
 Lätt batterisåg 2,7kg 

 AK20 144Wh/36V 

 Användningstid upp 
till 40min (AK20) 

 Svärd 30 cm 

359,- 
Mångsidigt urval för 

trädgårdsarbetet 

239,-  Användningstid upp 
till 25min (AK20) 

 750 m³/h 

 Vikt 2,1 kg 

BGA 56 lövblåsare 

FSA 45 
 Integrerat batteri 

 PolyCut knivar 
eller trimmertråd 

 Användningstid 
upp till 20min 

 Li-Ion 18V/36Wh 

RE 130 PLUS 
 9m slang 

 135 bar  

Låt någon annan sköta om 
din gräsmatta i sommar 

Robotklippare 
800 - 3000m² 

Fr. 1090,- 

Vi förmedlar även cyklar 

www.tahtipyora.fi FLYSON flugband 550m 

ThermaCELL myggjagare 
För myggfria 
sommarkvällar 

FLY-CITY 
Flugfälla 
effektiv 
giftfri 

www.strand-molle.fi
06-347 67 54     Sjövägen 271, Molpe

Strand-Mölle  
proudly presents 

Sommarens grillkvällar
Grillkvällar varje onsdag i juli, från kl. 
18:00. Varmt välkomna!

3/7 Dennis Rönngård
10/7 Patrik Linman
17/7 Ben Dover
24/7 Tree of 4
31/7 Erik Sjöholm

Glasskiosken 
öppen f.r.o.m. 5.6 alla dagar kl. 12-20, 
hela sommaren! Glasskiosken sköter 
också om kajak- & SUP-uthyrningen.

 

Kajak- & SUP-uthyrning
I samarbete med Polkuped kajak kan vi 
stolt erbjuda kajak- och SUP-uthyrning vid 
Strand-Mölle varje dag när vädret tillåter. 
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Boka via 050 536 6281 eller info@polkuped.fi

Njut av vår 
egen öl - 
Svallka
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Nytt parhusprojekt 
på Starören i Korsnäs
Kontio stockparhus.

För intresserade finns 
ritningar till påseende 
på kommungården i 
Korsnäs.

Förfrågningar 0500 861355 

Önskas hyra/köpa

Hus köpes
Köpes äldre hus/renoveringsprojekt i Korsnäs Kby. Huset 
ska vara beboeligt. Gärna ett mindre hus men allt beaktas.

Ifall någon äldre har ett hus som han/hon skulle vilja 
sälja och flytta till ett radhus istället så har jag isåfall 
en nyrenoverad lägenhet till uthyrning i Korsnäs Kby 
(lägenheten hyrs inte ut till övriga intresserade).

Tel: 050-5173011
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Mera information hittar du på 
staroren.fi

Havsnära tomter 
till salu i Korsnäs

Vatten- och avloppsanslutningar samt båtplats ingår i priset. 
Pendlingsavstånd: Vasa 35 min, Malax 20 min, Närpes 35 min.

Boka en visning via staroren.fi / 040-525 9556

Drömmer du om att bo vid havet? 
Lediga tomter fr. 38.000 €
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Neuvotteluista on tihkunut tietoa jo nyt etukäteen sen 
verran, että tarkoituksena on pidentää oppivelvollisuutta, 
niin että kaikilla peruskoulunsa päättäneillä nuorilla on 
oikeus toisen asteen koulutukseen. Ajatus on sinänsä erit-
täin hyvä, se on vähän samaa, mitä aiempi ohjaajani sanoi 
päättäjäissanoikseen, että tulevaisuudessa tarvitsemme 
jokaista nuorta. Hieman ehkä huolettaa se, miten koulu-
tuksen rahoitus ja laatu on ajateltu hoitaa. Tiedämme, että 
Pohjanmaalla  ruotsinkielistä ammattiopetusta hoitava 
kuntayhtymämme on joutunut muuttamaan toimintaansa 
paljolti viime vuosina, sopeuttaakseen sen pienentynei-
siin valtionosuuksiin. Kuntien lukiothan ovat saaneet 
rahoituksensa kuntien talousarvioista ja niillä ei ole 
ollut samoja korkeita vaatimuksia sopeutua yksikköhin-
toihin. Joten, mikäli  oppivelvollisuuden pidentäminen 
toteutetaan, niin katson lähtökohdaksi, että se tehdään 
rahoituksella, joka silloin myös takaa korkealaatuisen 
opetuksen  ja myös hyvän tuen yksilökohtaisesti sopeute-
tuille oppisuunnitelmille.

Lupaus, jota koko Pohjanmaa odottaa tältä hallituk-
selta, on tietysti lupaus Vaasan keskussairaalan ympärivu-
orokautisesta päivystyksestä. Sairaanhoitopiirimme johto 
on jo  lähtenyt sopeuttamaan talousarviota tähän, ja sehän 
voi pitkällä tähtäimellä merkitä alueen kunnille hieman 
kalliimpaa erikoissairaanhoitoa. Mutta voimme silloin 
myös odottaa saavamme  tulevaisuudessakin erikois-
sairaanhoitomme omalla äidinkielellä myös täällä koti-
seudullamme, ja se on kaiketi paljon arvoista.

Nähtäväksi jää sitten, miten meidän on sopeuduttava 
tuleviin SOTE-suunnitelmiin, jotka luonnollisesti jatku-
vat tälläkin hallituskaudella. Mutta kyseessä vaikuttaa 
olevan malli, joka rakentuu julkisen sektorin toimintaan,  
ja se kuullostaa korvissani paremmalta kuin toimintamme 
jakaminen yksityisille hoivayhtiöille.

Meillä on ollut  tänä vuonna hyvin intensiivinen 
vaalikevät, kun oli sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit,  
ja paikallistasolla meillä oli myös toimikauden vaihdos 
kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston osalta 31.5.2019.  
Tulee viemään nyt kaiketi jonkin aikaa, ennen kuin olemme 

kuntalaisina perillä siitä, kuka on valittu minnekin!  Mutta 
oli hyvin ilahduttavaa nähdä, miten ahkerasti korsnäsi-
laiset kävivät vaaliuurnilla myös EU-vaaleissa, kesken 
kuumimman jääkiekkohuuman. Olimme jopa niin ahkeria 
äänestäjiä, että äänestysprosenttimme tuli toiselle sijalle 
maassamme Kauniaisten jälkeen. Voidaankin  kysyä, mitä 
Korsnäsilla ja Kauniaisilla on yhteistä? Kevään EU-par-
lamenttivaalien vaalituloksen kannalta katsottuna vas-
tauksena on, että molemmissa kunnissa ollaan sitä mieltä, 
että Nils Torvalds edustaa meitä tulevalla EU-parlament-
tikaudella. Vaikkakin jos saan vähän kehua, niin pysty-
imme täältä Korsnäsista antamaan hänelle enemmän 
ääniä kuin väki Kauniaisista! Nils Torvalds sai Korsnä-
sista 704 ääntä, kun hän sitä vastoin sai Kauniaisista 669 
ääntä. Se ei ole paha!

Miksi sitten kiinnitämme niin suurta huomiota äänesty-
saktiivisuuteen? Sen vuoksi, että demokraattinen järjest-
elmä rakentuu sille, että valitsemme edustajia, jotka sitten 
kokoontuvat ja tekevät hyviä päätöksiä, jotka koskevat 
yhteiskuntaamme ja meitä itseämme eri tavoin. Jos yhä 
useampi viis veisaa tästä oikeudesta, se on merkki siitä, 
että järjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. Mitä enem-
män on heitä, joiden mielestä äänestäminen ei kannata, 
sitä haavoittuvammaksi demokratiamme tulee ja sitä ene-
mmän  annetaan tilaa erilaisille ääriliikkeille ja yhden 
asian liikkeille. Itse kuulun siihen ihmisryhmään, jonka 
mielestä kohtuus on paras,  ja että meillä kaikilla pitäisi 
olla todella kohtuullisen hyvä elää  -   tyypillinen keski-
luokkainen siis!

Meillä siintää taas kesä mielessä monine aktivi-
teetteineen, joten toivon teidän kaikkien ottavan tilaisuud-
esta vaarin ja lähtevän järjestettäviin tapahtumiin. Kun 
sitten liikutte eri yhteyksissä niin toivon teidän ottavan 
kuvia ja postaavan ne  #Korsnäs, niin katsotaan, jos tänä 
vuonna pääsemme arpomaan jotain palkinnoksi vuoden 
parhaasta kesäkuvasta!

Korsnäsin kunta toivottaa teille kaikille oikein muka-
vaa kesää!

hristina Båssar, kunnanjohtaja

Vaalien jälkeen 
tulee hallitus

Tuulien tuivertaessa talojen nurkilla sosiaalidemok-
raattien puoluepuheenjohtaja Antti Rinne on tänään 
31.5.2019 kokoamassa todennäköisesti tulevan hallitus-
kauden hallitusohjelmaamme.  Kutsu on käynyt monille 
Helsingin Säätytalolle neuvotteluihin, ja oma seutumme 
on ollut varsin hyvin edustettuna, uudet kansanedusta-
jamme etunenässä. Uskon, että monella, itseni lisäksi, on  
suuret odotukset tulevasta hallituksesta. Jo se, että Pohjan-
maan hallitseva puolue, RKP, on mukana neuvottelupö-
ydässä, tuntuu kuin takeelta sille, että suomenruotsalaiset 
kysymykset saavat taas osaltaan sijaa.
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Vuoden 2018 tilinpäätös on 
negatiivinen

Kunnan vuoden 2018 ulkoinen tilinpäätös 
osoittaa 534.380,02 euron negatiivista tulosta ja 
tilinpäätössiirtojen jälkeen 213.846,52 euron ali-
jäämää.

Toiminnan tulot ja menot
Tuloslaskelman mukaiset tulot ovat tilinpäätöksessä 

3.480.265,87 euroa, mikä kokonaisuutena katsoen on 
0,79 % vähennys edellisvuoteen verrattuna. Toimin-
nan kustannukset ovat yhteensä 16.131.784,16 
euroa. Toimintakate nousee 12.651.518,29 euroon. 
Henkilöstö- ja henkilöstösivukulujen kustannukset 
nousivat n. 3 % edellisvuodesta.

Verotulot
Vuoden 2018 tilinpäätös näyttää 6.638.298,59 euron 

verotuloja verrattuna vuoden 2017 7.090.461,85 
euroon. Korsnäsin tuloveroprosentti vuosilta 2014-
2017 oli 21,00 %.

Valtionosuudet
Valtionosuudet ovat 6.534.549,04 euroa vuonna 

2018 verrattuna edellisen vuoden 6.823.601,00 
euroon. Budjetoidut valtionosuudet olivat 6.362.040 
euroa vuodelle 2018. Myös vuonna 2017 valtiono-
suus osoittautui olevan -313.294 euroa negatiivinen 
opetus- ja kulttuurisektorilta.

Valtionosuuksien laskentaperusteet  tarkistettiin 
vuonna 2015 ottamalla käyttöön merkittävä kerroin 
kuntien kaksikielisyydestä. Kunnanvaltuusto päätti, 
että Korsnäsin kunnasta tulee kaksikielinen kunta 
vuoden 2015 alusta lähtien.

Vuosikate
Vuosikate on 501.061,01 euroa vuodelta 2018,  

verrattuna 1.492.054,69 euroon vuodelta 2017. Bud-
jetoitu vuosikate 2018 oli 476.290 euroa ja budjetoitu 
vuosikate vuodelta 2018 talousarviomuutoksineen 
oli 350.870 euroa.  Vuoden 2018 vuosikate peittää 
poistot 48,39 %:sti.

Poistot ja arvonalennukset
Vuoden 2018 poistot ovat 1.035.441,03 euroa. 

Poistot nousevat lähivuosina edelleen suunniteltu-
jen suurien investointien johdosta,  ja lisäpoistojen 
johdosta, kun puretaan sellaisia rakennuksia/raken-
nusten osia, jotka eivät vielä ole kokonaan poistet-
tuja.

Investointivaraukset
Investointivarauksiin ei tehty muutoksia vuonna 

2018. Investointivarausten yhteismäärä on 500.000 
euroa (Lärknäs/Annakoti) per 31.12.2018.

Tilikauden alijäämä
Tilikauden alijäämä, 213.846,52 euroa, rasittaa 

tasoitettuja voittovaroja.

Taselaskelma
Korsnäsin kunta vähensi vuonna 2018 lainataak-

kaansa niin, että se vuoden 2018 lopulla oli 2.262.000 
euroa. Lainataakka asukasta kohti oli 1.068 euroa/
asukas (1388 euroa/asukas vuotta aiemmin), mistä 
ulkoiset lainat olivat 407 euroa/asukas. Lainoista 
1.400.000 euroa on nostettu sisäisenä lainana Silver-
berg AC apuraharahastosta.

Vakavaraisuus oli 71,1 % vuoden 2018 tilinpäätök-
sessä (71,7 % vuonna 2017).

Investoinnit
Vuoden 2018 kokonaisinvestoinnit olivat 

667.666,55 euroa netto. Vuodelta 2018 kesken-
eräisiksi jääneille investoinneille tehdään talousar-
viomuutos vuodelle 2019.

Valtuusto hyväksyi 27.5.2019 vuoden 2018 til-
inpäätöksen. Kunnan alijäämä vuodelta 2018, 
213.846,52 euroa, siirretään aiempien tilikausien 
tasoitettujen ylijäämien tilille.

Verotulojen kirjanpidollinen kehitys 2016-TA2019
tuhat € 2016 2017 TA 2018 2018 TA2019
Kunnallisvero 5467 5407 5263 5066 5540
Yhteisövero 882 975 937 852 740
Kiinteistövero 694 709 730 721 930
Yhteensä 7043 7090 6930 6638 7210

Valtionosuuksien kehitys  2015-TA2018
tuhat € 2016 2017 TA2018 2018 TA2019
Opetus ja 
kulttuuri

-328 -399 -400 -313 -400

Verontasaus 1570 1614 1642 1648 1758
Kunnallinen  
peruspalvelu

5879 5609 5120 5200 7210

Yhteensä 7121 6824 6362 6535 6493



KORSNÄSNytt

31

KORSNÄSINUutiset
K

o
r
s
n

ä
s
in

 U
u

t
is

e
t

Kunnanhallituksessa monta 
uutta kasvoa

Korsnäsin kunnanvaltuusto valitsi puheenjoh-
tajiston ja kunnanhallituksen vuosille 2019-2021 
kokouksessaan 27.5.2019.

Puheenjohtaja Marcus Nordmyr ja toinen vara-
puheenjohtaja Mikael Häggdahl valittiin uudelleen, 
kun taas Roger Backholm valittiiin Korsnäsin valtu-
uston uudeksi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Kunnanhallitus 2019-2021 
Hallitukseen tuli useita muutoksia kaudelle 2019-

2021. Sven-Erik Bernas jatkaa puheenjohtajana, 
samoin kuin kaksi varapuheenjohtajaa, Camilla Rib-
acka ja Jens Bjurbäck. Uusia jäseniä ovat Anna-Lena 
Kronqvist, Johan Holm-Rosbäck ja Lars-Erik Man-
nfolk.
Jäsen Varajäsen
Sven-Erik Bernas, pj  Lars Erik Holmblad
Camilla Ribacka, I vpj Emma Granlund
Jens Bjurbäck, II vpj Niclas Björkqvist
Anna-Lena Kronqvist Katarina Wester-Bergman
Johan Holm-Rosbäck Mona Gullblom
Lars-Erik Mannfolk Sofia Mitts-Björkblom
Rosita Eklund Tommy Vesterback

Korsnäsin  
keskusurheilukenttä

Korsnäsin keskusurheilukenttä saa uuden 
nimen. Tapahtumaryhmä järjesti nimikilpailun 
“KorsnäsNytt” –uutislehden kautta ja sai 20 
nimiehdotusta.

Tapahtumaryhmä arvioi ehdotukset ja ehdotti voit-
tavan nimen. Nimivaihtoehdot esiteltiin hallitukselle 
ja kunnanvaltuusto hyväksyi voittavan vaihtoehdon 
27.5.2019. Nimikilpailu perustuu Roger Bergströmin 
jättämään aloitteeseen. Valtuusto totesi tämän myötä, 
että aloitteeseen on vastattu.

Nimi pidetään toistaiseksi salassa ja julkaistaan 
vihkiäisjuhlassa ja Korsnäs-päivänä 10.8.2019.

Avustukset yhdistyksille
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjaosto jakoi 

vuoden yhdistysavustukset 9.5.2019 kokouksessaan.

Toiminta-avustukset urheiluseuroille
Kolme rekisteröityä urheiluseuraa anoi toi-

minta-avustusta vuodelle 2019, määräaikaan 
mennessä. Jaosto jakoi 14.500 euron avustuksen 
seuraavasti:
IF Fyren  7000 €
Korsnäs FF  6000 €
Västkustryttarna  1500 €

Toiminta-avustukset nuorisoseuroille
Viisi nuorisotoiminnan parissa työtä tekevää 

seuraa anoi määräaikaan mennessä toiminta-avustu-
sta vuodelle 2019. Jaosto jakoi vuoden 5.500 euron 
määrärahan toiminta-avustuksina nuorisoseuroille 
seuraavasti:
Molpe uf  1 850 €
Korsnäs uf & bf  1 450 €
Harrström uf & hf  1 100 €
Taklax uf  700 €
Korsnäs scoutkår  400 €

Käyttöavustukset nuorisoseuroille
Neljä rekisteröityä nuorisoseuraa anoi määräaikaan 

mennessä käyttöavustusta vuodelle 2019. Jaosto 
jakoi tänä vuonna 1700 euroa käyttöavustuksena 
nuorisoseuroille seuraavasti:
Harrström uf & hf 736 €
Molpe uf 473 €
Taklax uf 258 €
Korsnäs uf & bf 233 €

Avustukset museotoimintaan
Kolme yhdistystä anoi toiminta-avustusta museoto-

imintaan. Jaosto jakoi tänä vuonna yhteensä 4500 
euroa avustuksina museotoimintaan seuraavasti:
Korsnäs Hembygdsförening 1 900 €
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs 1 900 €
Harrström ungdoms- och byaförening 500 €

Avustukset kulttuuritoimintaan
Kulttuuritoimintaa harjoittavat yksityiset ja 

yhdistykset saattoivat hakea jaoston yhteensä 3500 
euron avustusta. Määräaikaan mennessä tuli kymme-
nen avustushakemusta kulttuuritoimintaan.

Jaosto jakoi vuoden kulttuuritoiminta-avustukset 
seuraavasti:
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs  750 €
Korsnäs hembygdsförening  750 €
Harrström uf & bf  500 €
Korsnäs guider  300 €
Helenelunds Byaförening 200 €
Korsbäck byaförening  200 €
Molpe Marthaförening  200 €
Edsviksjöns Allaktivitetsförening  200 €
Arbetsgruppen för tidsresa i högstadiet  200 € 
Nynäs, Jannike  200 €
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Varhaiskasvatuksen avustajat
Varhaiskasvatukseen on tarvetta neljälle ryhmäa-

vustajalle ja kahdelle henkilökohtaiselle avustajalle 
toimintavuodeksi 2019-2020. Avustajia haettiin ilm-
oituksella.

Sivistyslautakunta palkkasi 14.5.2019 seuraa-
vat ryhmäavustajat/henkilökohtaiset avustajat var-
haiskasvatukseen ajalle 1.8.2019 – 31.5./30.6.2020:

Moikipää: Sandra West
Harrström: Daniella Lindström, Sviatlana Zubakh-

ina-Höglund
Kottebo: Kristiina Heikkilä, Anna Nordling, Patri-

cia Lundvall.

Kokoaikainen kokki/siivooja
Korsnäsin varhaiskasvatuksessa  on ollut avo-

imeksi julistettuna 1.8.2019 alkava kokin/siivoojan 
kokoaikainen toimi. Toimeen tuli neljä hakijaa.

Sivistyslautakunta valitsi 14.5.2019 Pernilla Sand-
manin kokoaikaiseksi kokki/siivoojaksi varhaiskas-
vatukseen 1.8.2019 lähtien. Toimi on toistaiseksi 
voimassa oleva.

Luokanopettaja Korsnäsin kirkonkylän kouluun
Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 

on ollut avoimeksi julistettuna. Hakuaikana viisito-
ista henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa toimeen.

Sivistyslautakunta valitsi 14.5.2019 KM Petra 
Widen luokanopettajaksi toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteseen 1.8.2019 lähtien asemapaik-
kana Korsnäsin kirkonkylä.

Koulunkäyntiavustajia
Sivistyslautakunta palkkasi 19.3.2019 seuraavat 

koulunkäyntiavustajat koulusektorille 13.8.2019-
30.5.2020:

Maj-Lis Österroos (toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen) 28 h Korsnäsin kk:n kouluun, Anna 
Malm 28 h Korsnäsin kk:n kouluun, Saudina Hodzic 
(toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen) 20 h 
Korsnäsin kk:n kouluun ja Hanna Blomqvist 28 h 
Korsnäsin kk:n kouluun.

Taklaxin koulun koulunkäyntiavustajan toimi on 
ollut avoimeksi julistettuna. Seitsemän henkilöä 
ilmoittautui hakijaksi toimeen. Sivistyslautakunta 
valitsi 14.5.2019 Anette Bjurbäckin koulunkäyntia-
vustajaksi Taklaxin kouluun, toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen, 12.8.2019 lähtien.

Vaasan seudun Matkailu Oy
Vuosina 2017-2018 Korsnäsilla ei ole ollut halli-

tusedustajaa Vaasan seudun Matkailu Oy:ssä, koska 
hallituspaikat kiertävät Närpiön, Maalahden, Vöyrin 
ja Korsnäsin kuntien kesken sovitun  järjestelmän 
mukaisesti.

Korsnäsin vuoro on nyt nimetä hallitusedustaja 
kaudelle 2019 – 2020. Tämän edustajan pitäisi olla 
muiden kuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
selta elinkeinoalalta.

Kunnanhallitus ehdotti 13.5.2019 Helena Höglund-
Ruskia kunnan edustajaksi Vaasan seudun Matkailu 
Oy:n hallitukseen kaudelle 2019-2020.
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Korsnäsissa Nils Torvalds 
oli valitsijoiden suosikki 
EU-vaaleissa

1 992 äänioikeutetusta äänesti yhteensä 1 
038 henkilöä, mikä tekee 52,1 prosentin ääne-
stysaktiivisuuden. Kaksi ääntä hylättiin.

Vain Korsnäsin kirkonkylän alueelta ennak-
koäänet ylittivät 50 kappaleen ja siten kyseisen 
äänestysalueen ennakkoäänet voitiin laskea 
erikseen.

Moikipäässä, Harrströmissä ja Taklaxissa äänesti 
25, 14 ja vastaavasti 18 henkilöä ennakkoon, 
mutta koska määrä on pienempi kuin 50 kappaletta 
laskettiin ennakkoäänet vaalipäivän äänten 
mukana.

RKP sai kokonaista 93,4 % äänistä. Korsnäsissa 
toiseksi suurin puolue oli SDP, joka sai 2,7 % 
äänistä.

Nils Torvalds (Rkp) oli Korsnäsissa selvä ääni-
harava ja sai 705 ääntä, toisin sanoen 68 % kaikista 
äänistä. Michaela Björklund (Rkp) oli kakkosena 
152 äänellä.

Muiden puolueiden ehdokkaista Miapetra Kum-
pula-Natri oli suosituin 17 äänellä.

Sida 1

Parti: Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

26 Katainen, Elsi 1 1
28 Kemppainen, Jouni 1 1 2
29 Kisner, Susanna 1 1

Totalt 1 1 1 0 1 4

Parti: Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

49 Kurki, Piia 1 1
51 Ohela, Mikko 1 1
52 Pietikäinen, Sirpa 1 1
56 Sasi, Kimmo 1 1

Totalt 1 1 1 0 1 4

Parti: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

66 Erävalo, Esa 1 1
67 Essayah, Sari 2 2
77 Puolimatka, Tapio 2 2
82 Östman, Peter 2 2

Totalt 3 0 4 0 0 7

Parti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

83 Basboga, Alettin 3 3
85 Gunell, Camilla 1 4 1 2 8
90 Kumpula-Natri, Miapetra 2 2 5 5 3 17

Totalt 3 2 12 6 5 28

Parti: Sininen Tulevaisuus r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

140 Kopo, Lauri 1 1
Totalt 0 1 0 0 0 1

Parti: Perussuomalaiset r.p. / Sannfinnländarna r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

143 Grönroos, Simo 1 1
144 Hakkarainen, Teuvo 1 1
146 Huhtasaari, Laura 1 2 3
151 Nieminen, Mira 1 1
154 Peltokangas, Mauri 3 1 4
157 Ruohonen-Lerner, Pirkko 1 1
159 Tynkkynen, Sebastian 1 1

Totalt 0 3 1 3 5 12

Parti: Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

166 Halonen, Miila 1 1
168 Kyllönen, Merja 1 1 1 3
175 Modig, Silvia 3 1 4

Totalt 2 1 3 2 0 8

Parti: Eläinoikeuspuolue r.p. / Djurrättspartiet r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

203 Kardin, Vesa 1 1
204 Majatie, Saana-Maria 1 1

Totalt 0 0 1 1 0 2

Sida 2

Parti: Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p. / Ruoná lihttu r.b.
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

242 Niinistö, Ville 1 1
246 Snellman, Thomas 1 1

Totalt 1 0 1 0 0 2

Parti: Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. 
Nr Namn Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

250 Bergenheim, Sean 1 1
251 Björklund, Mikaela 37 21 49 15 30 152
252 Björklöf, Filip 2 1 1 4
254 Borgarsdóttir Sandelin, Silja 1 2 3
256 Hällfors, Christoffer 1 1
257 Jungner-Nordgren, Anna 4 4 1 9
258 Mahdi, Ramieza 6 1 7
260 Norrgård, Martin 4 1 5 10
261 Schauman, Ida 2 1 2 5
262 von Schoultz, Catharina 1 2 1 4
263 Schulman, Max 2 2
264 Sigfrids, Frida 2 1 1 4
265 Sjöskog, Niclas 6 1 11 12 6 36
266 Skytte, Ida-Maria 8 6 4 4 2 24
267 Torvalds, Nils 196 90 205 101 113 705
268 Wahlsten, Stina 1 1

Totalt 264 122 285 143 154 968

EU-val 26.5.2019 Molpe vald. Förh. Korsnäs Korsnäs vald. Harrström Taklax Totalt

TOTALT 275 131 309 155 166 1036
Förkastade 0 0 1 0 1 2
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toavustukset 2019
Kunnallinen kunnossapitoavustus maksetaan 

vuotuisena korvauksena teiden kesä- ja talvikun-
nossapidosta. 

Kesäkunnossapitoon sisältyy kustannukset mm. 
sorastuksesta, pölyn sitomisesta, höyläyksestä, 
lanauksesta, raivauksesta ja päällystekunnossapi-
dosta. Talvella teiden kunnossapito käsittää mm. 
reunusmerkinnän, aurauksen ja liukkaudentorjunnan 
kustannukset. Kunnossapitoavustusta ei myönnetä 
toimituskustannuksiin, tien rakentamiseen tai var-
ustamiseen.

Avustukseen oikeutetut yksityistiet jaetaan kol-
meen luokkaan: luokka A (valtio- ja kunta-avusteiset 
tiet), luokka B (vain kunta-avusteiset tiet) ja luokka 
C (vain kunta-avusteiset tiet).

Kunnossapitoavustukseen oikeutettuja yksityiste-
itä on 34 kappaletta 44,1 km:n pituudelta. Näistä 
2 tiekuntaa ei ole jättänyt tilitystä edellisvuodelta. 
Vuoden 2019 talousarviossa on 31.100 euron 
määräraha yksityisteiden toiminta-avustuksiin.

Tekninen lautakunta päätti 8.4.2019 hyväksyä 
yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Avustusta 
maksetaan 32 tiekunnalle. Vuoden 2019 kunnossapi-
toavustus on yhteismäärältään 24805,46 euroa.

Raudan poisto  
vedenpuhdistamolla

Kesäkuukausina pohjavesien ollessa matalim-
millaan pohjavesialueilla, raakaveden rautapi-
toisuus on hyvin korkea. Vedenpuhdistuslaitoksen 
hiekkasuodatin ei ole mitoitettu suodattamaan 
kaikkea tarvittavaa rautamäärää, mikä johtaa 
raudan raja-arvon ylitykseen vesijohtoverkos-
tossa.

Konsulttiyritys Projektengagemang on antanut 
ehdotuksen vedenpuhdistamon puhdistusprosessin 
parantamisesta, mikä käsittää vaihtoehtoisia ratkai-
suja juomaveden puhdistuksen, veden laadun, hoito-
tarpeen, kustannusten ym parantamiseen.

Tekninen lautakunta päätti 8.4.2019 testata pilot-
tikokeella Filtralitea (anioninvaihtaja) noin kuuden 
kuukauden ajan. Saatujen kokemusten pohjalta 

päätetään mahdollisesta Filtraliten asennuksesta. 
Kuluvan vuoden talousarviossa on 100.000 euron 
määräraha raudan puhdistamiseen vedenpuhdista-
molla.

Kiinteistönhoito ent. KKK:lla
Tekninen osasto pyysi tarjouksia kiinteistön-

hoidosta ent. KKK:lla sopimuskaudeksi 1.4.2019 
– 30.9.2021. Kaksi tarjousta tuli määräaikaan 
mennessä.

Tekninen lautakunta päätti 8.4.2019 hyväksyä 
Meris Teamworkin kiinteistönhoidosta ent. KKK:lla 
tekemän tarjouksen, joka on 1.950 € (alv 0 %) kuu-
kaudelta.

Moikipään koulua koskeva 
aloite valmiiksi käsitelty

Jäsenet Camilla Ribacka, Emma Granlund, 
Johan Holm-Rosbäck, Mikael Häggdahl, Mona 
Gullblom ja Katarina Holmkvist jättivät aloit-
teen valtuuston 25.9.2017 kokouksessa koskien 
Moikipään koulun voimistelusalin ja keittiön 
uusimista.

Korsnäsin kunnalla on nykyään kolme koulua 
ikäluokille 1-6 oman kunnan puitteissa. Vuosiluok-
kien 7-9 opetus sekä lukio-opetus tapahtuu yhdessä 
Maalahden kunnan kanssa Petolahden koulualueella. 
Moikipään koulu on kunnan kouluista vanhimmassa 
rakennuksessa ja Taklaxin ja Kirkonkylän kouluilla 
on käytössä huomattavasti nykyaikaisemmat raken-
nukset. Koska Moikipään koulu on perusparannettu 
vanhemmasta puutalosta, niin voimistelu- ja keittiö-
tilat eivät ole kaikilta osin tyydyttäviä.

Nämä tarpeet todettiin valtuuston määrärahakäsitte-
lysssä 10.12.2018 ja vuoden 2020 investointisuun-
nitelmaan otettiin suunnittelumääräraha Moikipään 
koulun suunnittelua varten. Se tarkoittaa, että kysy-
mys on siirretty tulevan syksyn määrärahakäsittelyyn 
ja sitten tulee lisäksi tavanomainen suunnittelutyö.

Kunnanvaltuusto totesi 27.5.2019, että aloite on 
valmiiksi käsitelty, koska suunnittelumääräraha on 
vuoden 2020 investointisuunnitelmassa.
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Kirjaston aukiolo kesällä
Kirjastolla on kesäaukioloajat kes-

äkuussa, heinäkuussa ja elokuussa 
Maanantai ja perjantai 12-19, muuttumaton 
Tiistai, keskiviikko, torstai 12-15 
Sisäänkäynnin palautuslaatikkoa voi käyttää 
palautuksiin kirjaston ollessa suljettuna.

Kirjabussi ajaa vielä juhannusviikolla, viikko 25, ja 
sen jälkeen on tauko viikolle 33, jolloin se ajaa taas 
12.8. lähtien. Maanantai  aamupäivän kouluvuorot 
Taklaxin koululle ja Moikipään koululle jäävät pois 
kesäkuulta.

Kirjasto on avoinna normaalin aukioloajan puit-
teissa torstaina 12-15 ennen juhannusaattoa. Suljettu 
juhannusaattona ja juhannuspyhinä. Maanantaina 
avoinna tavalliseen tapaan 12-19 jne.

Kesälomansijainen on kasvatustiet. opiskelija 
Amanda Åkersten.

Palauta lainasi ajoissa tai pidennä laina-aikojasi 
ennen eräpäivää! Nyt 28 päivän laina-aika kaikelle 
materiaalille.

Kirjastolla on langaton WLAN
Lehtiportaali PressReaderissa on sanomalehtiä 

ja aikakauslehtiä monella kielellä!. Tule kirjastoon 
lukemaan lehteä ja voit ladata lehtien seuraavat 
uudet, 72 h sisällä ilmestyvät numerot.  Vapaasti 
käytettävissä on muun muassa Hufvudstadsbladet, 
Svenska Dagbladet ja ruotsinmaalaiset nk. iltalehdet. 
Myös kansainvälistä lehdistöä!

Näyttely kesäkuussa
Kesän näyttelyssä on Jannike Nynäsin valokuvia. 

Aukeaa maanantaina 17.6. klo 19.00.
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KORSNÄSINUutiset

AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2019

Lääkärivastaanotto
Maalahti supistettu toiminta
Korsnäs supistettu toiminta

Neuvolat
Supistettu toiminta 17.6.-11.8.

Sairaanhoitajavastaanottotoiminta terveyskeskuk-
sessa  
Normaali toiminta
Suoravastaanotto suljettu 17.6.-12.8.

Sairaanhoitajavastaanotot
Bergö vain keskiviikkoisin 24.6.-28.7.
Korsnäs supistettu toiminta 17.6.-12.8.

Seniorivastaanototot
Övermalax, Yttermalax, Petolahti normaali toiminta. Kors-
näs supistettu toiminta 17.6.-30.6.
Bergö ainoastaan keskiviikkoisin 24.6.-28.7.

Seniorineuvolat
Maalahti suljettu heinäkuussa 
Korsnäs supistettu toiminta 17.6.-30.6+ 1.7.-7.7.

Psyk+ K5
Supistettu toiminta 17.6.-18.8.

Röntgen
Suljettu 15.7-18.8.
 
Laboratorio
Maalahti normaali toiminta. Avoinna joka päivä 7:30-14:30
(Spirometriat kaikkina päivinä paitsi perjantaisin, ei spirome-
trioita heinäkuussa)
Korsnäs suljettu 1.7.-4.8.
Diabetesvastaanotto
Supistettu toiminta 8.7.-11.8.

Työterveyshuolto
Suljettu 15.7.-11.8.
Fysioterapia
Suljettu 22.7.-4.8. Apuvälinelainaamo auki joka päivä klo 14-15
Puhelin: 050 566 8520

Hammaslääkärivastaanotto
Maalahti normaali toiminta
Korsnäs suljettu 1.7.-4.8.
Ajanvaraus ja suuhygienisti vastaanotot suljettuna 

Akuutti ja kuntoutusosasto
Normaali toiminta

Maalahden-Korsnäsin 
terveyskeskus tiedottaa

  
 
 
 

Kunnankanslian 
aukioloajat kesällä 2019 

 
27.5.2019 - 25.8.2019 

kl. 08.00-15.00 
 

Suljettu v.28-29 (8.7-21.7.2019) 
Sosiaaliosasto päivystää: puh. 050 406 4831 klo 10-12 

         Tekninen osasto päivystää: v.28  puh. 050 5506 267 
  v.29  puh. 050 5056 857 


